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Module voor multizone-regeling MZ 003
Wat is een multizone-module?
Het is een elektronisch apparaat dat voorzien is voor het sturen van een gasklep of stookoliebrander 
en maximum 3 of 4 circulatiepompen, of 3 of 4 zoneventielen, in cv-installaties met 3 of 4 verwar-
mingskringen.
De cv-kringen kunnen uitgerust zijn met radiatoren, convectoren, luchtverhitters, enz. De tempe-
ratuurregeling wordt hier verwezenlijkt door 3 of 4 afzonderlijke ruimtethermostaten. Dit is o.a. het 
geval in een villa met 3 of 4 verwarmingszones (gelijkvloers, verdieping, verkoopruimten).
De multizone-module is eveneens geschikt om tegelijkertijd voor de verwarming en de sanitair 
warmwaterproductie te zorgen. In dit geval worden de ruimtethermostaat, de boilerthermostaat op 
de multizone-module aangesloten; elke kring heeft hier zijn eigen circulatiepomp.

Werkingsprincipe van de MZ 003
• Als geen enkele thermostaat warmte vraagt, zijn de brander en de circulatiepomp stilgelegd
• Zodra de thermostaat van een bepaalde zone of kring ingeschakeld wordt, treden de brander en

de overeenstemmende circulatiepomp in werking; de temperatuur van de ketel wordt op de
ketelthermostaat ingesteld

• Als er verschillende thermostaten ingeschakeld zijn, zijn de overeenstemmende circulatie-
pompen in werking

• Als de thermostaten uitschakelen (gewenste temperatuur bereikt), wordt de circulatiepomp van
de betreffende kring stilgelegd

• Als alle thermostaten uitgeschakeld zijn, stopt de brander en draait de laatst werkende
circulatiepomp vertraagd na gedurende een instelbare tijd van 0,5 tot 12 minuten, teneinde
oververhitting te voorkomen aan de ketel.
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Opmerking: De terugslagkleppen zijn onontbeerlijk om circulerend warm water via thermosifon te vermijden in de kringen, waarvan de circula-
tiepomp is stilgelegd.

Circulatiepompen

(*): potentiaalvrij stuurcontact aan te sluiten op de stuurkring van de brander of de gasklep.

Voeding
230 V 50 Hz

Ruimtethermostaten Overbrugging
voor voorrang

op zone 3

Kring
sanitair

warm water

1 gele LED: spanningsaansluiting van MZ 003
4 rode LED’s: werking van de 3 circulatiepompen en de brander
3 groene LED’s: thermostaten van de zones 1 tot 3 ingeschakeld
1 groene LED: knippert gedurende de nadraaitijd

Voorbeelden van hydraulische standaardconfiguratie met de MZ 003

Aansluitschema van de MZ 003
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