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Beste klant,

Gefeliciteerd met uw keuze van een Immergas-product van hoogstaande kwaliteit, dat u lange tijd voldoening en veiligheid zal verzekeren.
Als klant van Immergas kunt u altijd een beroep doen op een erkende en gekwalificeerde technische dienst, die voorbereid en up-to-date is om te zorgen voor 
een constante efficiëntie van uw  "Dominus" applicatie.
Wij zijn zo vrij u enkele belangrijke aanwijzingen te verschaffen; door deze na te leven wordt uw tevredenheid verzekerd over het product van Immergas:
• Lees met aandacht de volgende pagina's: u zult er nuttige tips aantreffen voor het correcte gebruik van de applicatie.
• Wendt u voor eventuele ingrepen en gewoon onderhoud tot de "Erkende Centra van Immergas": deze beschikken over originele reserveonderdelen en hebben 

een specifieke opleiding gevolgd die rechtstreeks door de fabrikant gegeven werd.

Immergas S.p.A. wijst iedere verantwoordelijkheid af voor druk- of schrijffouten en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan haar technische en 
commerciële prospectussen aan te brengen zonder dit vooraf te melden.
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1. INSTALLATIE
1.1 DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN DE APPLICATIE OP 

MOBIELE APPARATEN (SMARTPHONE/TABLET).
Gebruik het mobiele apparaat waarop u de applicatie wilt installeren en 
maak verbinding met de betreffende Store met applicaties: App Store (Apple) 
en toets “Immergas” in het zoekveld in.

De applicatie werkt met besturingssysteem IOS 8 of hoger (Apple).

Selecteer de gratis applicatie "Dominus" en wacht tot het downloaden en 
installeren op het gebruikte mobiele apparaat klaar is.

1.2 CONFIGURATIE CONTROLESYSTEEM.
Begeef u in de onmiddellijke nabijheid van de Wi-Fi-module.
Schakel op het mobiele apparaat de ontvangst/verzending van het Wi-Fi-
signaal in.
Ga op het mobiele apparaat naar het gedeelte van de Wi-Fi en selecteer het 
signaal dat door de Wi-Fi-module uitgezonden wordt. De naam van het 
door de Wi-Fi-module uitgezonden signaal is:

BP_WiFiKey_xxxxxxxx

Hierna volgt een afbeelding die als uitleg dient (Afb. 1).

1

Start de applicatie "Dominus".

Bij het starten van mijn applicatie verschijnt het volgende bericht op het 
beeldscherm:

Niet aanwezige configuraties
Voor de correcte werking van de applicatie 
is het nodig de bijgewerkte configuraties te 
downloaden. Download nu uitvoeren?

Annuleer Bevestig

Bij de eerste installatie wordt bij het starten van de applicatie gevraagd om een 
nieuwe installatie uit te voeren. Bevestig dit verzoek.
Bij een volgende installatie dient men het menu "configuratie" binnen te gaan 
en op "begeleide installatie" te drukken.
De applicatie zal de installatie beginnen en de connectiviteit met de 
Wi-Fi-module controleren (Afb. 2).

2

Bij de detectie van de Wi-Fi-module verschijnt het volgende beeldscherm 
"Identificatie apparaat" van waaruit het nodig is de volgende gegevens in 
te voeren:

- Naam apparaat: voer de apparaatnaam in (naam naar keuze van de ge-
bruiker);

- Password voor de authenticatie: voer het password naar keuze van de 
gebruiker in.

N.B.: onthoud het password dat gebruikt is voor installatie op een ander 
mobiel apparaat.

3

Als de naam van het apparaat en het bijbehorende password ingevoerd 
zijn, druk dan op de knop "ga verder" (Afb. 3) om naar het beeldscherm 
"instelling connectiviteit" te gaan (Afb. 4). Voer op het beeldscherm dat dan 
verschijnt de volgende gegevens in:

- Verbindingsmodaliteit (Afb. 5). Kies uit de aangeduide mogelijkheden:
 • Automatisch lokaal en remote: de applicatie zal de best beschikbare 

verbindingsmodaliteit kiezen;
 • Alleen lokaal: het zal alleen mogelijk zijn om lokaal verbinding te 

maken met het apparaat zodat het buiten het Wi-Fi-netwerk waarin 
het apparaat geïnstalleerd is niet mogelijk is het te bereiken;

 • Alleen remote: het zal alleen mogelijk zijn verbinding met het apparaat 
te maken via een Internetverbinding;

- SSID Wi-Fi-netwerk: kies de naam van het Wi-Fi-netwerk waarop men 
het apparaat wenst aan te sluiten;

- Password Wi-Fi-netwerk: voer het password van het geselecteerde netwerk 
in.

4
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5

Na afloop van de invoering van de hiervoor vermelde gegevens drukt u op 
de knop "Ga verder" (Afb. 5). Het beeldscherm "Configuratie Installatie" 
zal verschijnen (Afb. 6).

6

Selecteer het model ketel in de lijst die voorgesteld wordt (Afb. 7). De naam 
is aanwezig op het bedieningspaneel van de ketel (zie voorbeeld Afb. 8).

7

8

Druk na afloop op de knop "Voer Installatie uit" (Afb. 6).

Na voltooiing van de installatie zal de pop-up "Installatie Voltooid" ver-
schijnen en zal gevraagd worden het formulier voor de identificatie van de 
klant in te vullen "Afb.) 9).

9
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Voer het serienummer van de ketel in (zie garantieboekje Afb. 10).

10

N.B: door de knop "Lees streepjescode" te gebruiken (Ref. A, Afb. 9) is het 
mogelijk de streepjescode te fotograferen (aanwezig in het garantieboekje) 
met het mobiele apparaat om het serienummer van de ketel automatisch 
in de betreffende velden te laden.

- Controleer serienummer installatie (voer opnieuw het serienummer van 
de ketel in, zie Afb. 10);

- Voer in volgorde de andere door het registratieformuilier gevraagde 
gegevens in;

- Selecteer “Remote toegang inschakelen” om het eigen assistentiecentrum in te 
schakelen en op afstand ingrepen op de installatie uit te voeren (Ref. B; Afb. 9);

- Druk na afloop op de knop “Verzenden” (Ref. C; Afb. 9).

1.3 REGISTRATIE.
Door vanuit de Home-pagina (Afb. 12) op "Configuratie” (Ref. 8, Afb. 12) te 
drukken, zal het altijd mogelijk zijn de gegevens te wijzigen die op het moment van 
registratie ingevoerd zijn (Afb. 9) door te drukken op de icoon (Ref. 6, Afb. 11).
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1 2

3 4

5

6 7 8

Ref Beschrijving

1 Knop toegang pagina "Begeleide Installatie".

2 Knop controle beschikbaarheid aan te sluiten apparaat.

3 Knop toegang pagina "Voeg apparaat handmatig toe".

4 Knop controle bijwerkingen configuraties.

5 Weergave lijst op applicatie aangesloten apparaten en type aansluiting.

6 Knop toegang pagina "Registratie".

7 Knop toegang pagina "Identificatie apparaat".

8 Knop verwijdering apparaat.

2. BESCHRIJVING "HOME"-PAGINA.
12

2

1

6

9 3 810

11

13

3

4

5

7

12

14

Ref Beschrijving

1 Knop toegang werkwijze.

2 Knop temperatuurregeling "Set Omgeving".

3 Knop toegang pagina "Ketel".

4 Weergave ingestelde omgevingstemperatuur.

5 Weergave gemeten omgevingstemperatuur.

6 Weergave huidige werking ketel (verwarming).

7 Weergave huidige werking ketel (sanitair).

8 Knop toegang pagina "Configuratie".

9 Knop inschakeling Wi-Fi-verbinding met ketel (knippert om 
de actieve verbinding weer te geven).

10 Knop toegang pagina "activeer apparaat".

11 Weergave werkwijze.

12 Weergave status ketel.

13 Weergave externe temperatuur.

14 Weergave modulatiepercentage vlam.

N.B: de weergegeven parameters zijn afhankelijk van het type ketel waarop 
de Wi-Fi-module aangesloten is.
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2.1 BESCHRIJVING PAGINA “WERKWIJZE” (REF. 1, AFB. 12).

13

1 3

5

2 4

Ref Beschrijving

1 OFF - Ketel uit.

2 Zomer - Alleen de functie voor verwarming sanitairwater is 
ingeschakeld.

3 Winter - De functies voor verwarming sanitairwater en verwar-
ming omgeving zijn ingeschakeld.

4 Koeling - De functie voor koeling en verwarming warm sani-
tairwater zijn ingeschakeld.

5 Annuleer - Door erop te drukken keert men terug naar de 
"Home"-pagina (Afb. 12).

2.2 BESCHRIJVING PAGINA “KETEL” (REF. 3, AFB. 12).
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1 2

3 4

5

7

6

9

10

8

Ref Beschrijving

1 Weergave werkwijze.

2 Weergave modulatiepercentage vlam.

3 Weergave temperatuur verwarmingswater.

4
Weergave ingestelde temperatuur verwarmingswater. Door op 
de knop ( ) te drukken, is het mogelijk naar de pagina voor 
regeling temperatuur verwarmingswater te gaan.

5 Weergave temperatuur sanitairwater.

6
Weergave ingestelde temperatuur sanitairwater. Door op de knop 
( ) te drukken, is het mogelijk naar de pagina voor regeling 
temperatuur sanitairwater te gaan.

7 Knop activering "Boost Sanitair" (de aan- of afwezigheid van de 
knop is afhankelijk van het model ketel).

8 Knop toegang pagina "Informatie".

9 Knop toegang pagina "Storingen".

10 Knop toegang pagina "Configuratie Dominus".

N.B: de weergegeven parameters zijn afhankelijk van het type ketel waarop 
de Wi-Fi-module aangesloten is.
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2.3 BESCHRIJVING PAGINA “ACTIVEER APPARAAT” (REF. 10, 
AFB.12) .

15

1

2

3

Ref Beschrijving

1

Activeer Apparaat - De applicatie "Dominus" neemt de bediening 
van de ketel over tot hij gedeactiveerd wordt of de Wi-Fi-ver-
binding verloren gaat. Zodra het apparaat gedeactiveerd wordt, 
keert de bediening terug naar het ter plaatse aanwezige apparaat.

2

Stel timer Apparaat in - De ketel wordt bediend door de applicatie 
"Dominus" tot de tijd verstrijkt die ingesteld is tijdens de selectie 
van de instelling. Na het verstrijken van de ingestelde tijd keert 
de bediening terug naar het apparaat ter plaatse.

NB: Bij een getimede activering moet de resterende tijd op nul 
gezet worden om het apparaat uit te zetten.

3 Annuleer - Door erop te drukken keert men terug naar de 
"Home"-pagina (Afb. 12).

3. INWERKINGSTELLING.
De hierna beschreven regelfuncties zijn altijd ingeschakeld als het apparaat 
verbonden is met een Omgevingsthermostaat of een gelijkaardig toestel; 
als de Dominus met een CARV2 verbonden is, zijn de hierna beschreven 
functies alleen ingeschakeld als het apparaat geactiveerd wordt (zie Afb. 15).

3.1 SELECTIE WERKWIJZE.
De "Dominus" applicatie zorgt al naargelang de geselecteerde werkwijze 
ervoor de aanvragen van de gebruiker uit te voeren en geeft de resultaten 
op het display weer.
Met de toegangsknop "Werkwijze” (ref. 1 afb. 12) is het mogelijk de volgende 
functies te selecteren: OFF, Zomer, Winter, Koeling.

N.b.: de functie antivries omgeving is actief in de volgende werkwijzen: , 
zomer, winter.

• Off-modus. Bij deze werkwijze is de functie antivries omgeving niet 
verzekerd (de functie antivries van de ketel blijft wel actief).

• Zomermodus ( ). In deze werkwijze werkt de ketel alleen voor de pro-
ductie van warm sanitairwater en sluit de verwarming van de omgeving 
uit. Het display toont de gegevens van deze werkwijze.

• Wintermodus ( ). In deze werkwijze werkt de ketel zowel voor de pro-
ductie van warm sanitairwater als voor de verwarming van de omgeving. 
Het display toont de gegevens van deze werkwijze en de omgevingstem-
peratuur.

• Koelmodus ( ). In de koelmodus is de ketel ingeschakeld voor de 
productie van warm sanitairwater en voor de controle van een externe 
condensatiemotor (alleen voor de daarvoor ingerichte modellen) voor 
de koeling van de omgeving. Het display toont de gegevens van deze 
werkwijze.

4. FUNCTIES ZOMERMODUS
Met de “Dominus” applicatie in de zomermodus ( ) is uitsluitend de 
productie van warm sanitairwater ingeschakeld.
De ketel produceert warm water volgens de temperatuur van het sanitair-
water die op de "Dominus" applicatie ingesteld is.

4.1 INSTELLING TEMPERATUUR SANITAIRWATER
Door op de knop ( ) van de ketelpagina (ref. 6, afb. 14) te drukken, is het 
mogelijk de temperatuur van het warme sanitairwater in te stellen.
De temperatuur wordt opgeslagen nadat op de knop  gedrukt is.

5. FUNCTIES WINTERMODUS.
Met de ketel in de wintermodus ( ) is zowel de functie verwarming sani-
tairwater als de verwarming van de omgeving ingeschakeld. 
De omgevingstemperatuur wordt constant op de door de gebruiker inge-
stelde waarde gehouden wanneer de waarde van de omgevingstemperatuur 
beschikbaar is, als dat niet het geval is, wordt de aanvoertemperatuur 
gehandhaafd die in het ketelmenu ingesteld is.

5.1 INSTELLING TEMPERATUREN.
Door op de knop ( ) van de ketelpagina (ref. 6, afb. 14) te drukken, is het 
mogelijk de temperatuur van het sanitairwater in te stellen.
De temperatuur wordt opgeslagen nadat op de knop  gedrukt is
Om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen, volstaat het de knop 
(ref. 2 afb. 12) op de "Home"-pagina te draaien. Het display zal in real time 
de ingestelde omgevingstemperatuur weergeven (ref. 4, afb. 12).
Het is mogelijk een willekeurige omgevingstemperatuur tussen +10℃ en 
+35℃ te selecteren. Deze temperatuur wordt constant gehouden tot nieuwe 
instellingen plaatsvinden of een andere werkwijze wordt geselecteerd.

Vanuit de winterfunctie ( ) is het mogelijk de aanvoertemperatuur van 
de ketel te regelen. De instelling vindt plaats door op de knop ( ) van de 
ketelpagina (ref. 4, afb. 14) te drukken. De temperatuur wordt opgeslagen 
nadat op de knop  gedrukt is.

N.B.: een overmatig lage instelling van de aanvoertemperatuur van de ketel 
(lager dan 60°C voor traditionele installaties) zou tot gevolg kunnen heb-
ben dat de gewenste omgevingstemperatuur misschien niet bereikt wordt.

De aanvoertemperatuur van de ketel tijdens de normale werking wordt hoe 
dan ook automatisch door de "Dominus" applicatie beheerd op grond van 
de ingestelde omgevingstemperatuur. Het is dus niet vanzelfsprekend dat 
de ketel bij de ingestelde temperatuur werkt maar bij een lagere aanvoer-
temperatuur, die echter correct is om de gewenste omgevingstemperatuur 
te verkrijgen, in het informatiemenu.
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5.2 FUNCTIE ANTIVRIES OMGEVING.
De antivriesfunctie heeft maximale voorrang ten opzichte van iedere andere 
instelling. Wanneer de omgevingstemperatuur onder de 5°C daalt wordt 
een verzoek tot verwarming op het minimum van het geprogrammeerde 
vermogen uitgevoerd. Deze situatie blijft actief tot een verandering van 
omgevingstemperatuur van 0,6°C optreedt, die gelijk is aan 5,6°C, gemeten 
in de omgeving waar de ketel is geplaatst.

5.3 WERKING IN DE WINTERMODUS MET EXTERNE 
TEMPERATUURSONDE.

Als een externe temperatuursonde aanwezig is, is het mogelijk een correla-
tiecurve van de aanvoertemperatuur in te stellen op grond van de externe 
tempetatuur.

6. FUNCTIES KOELMODUS.
Met de ketel in de koelmodus ( ) is zowel de functie verwarming sanitair-
water als de koeling van de omgeving ingeschakeld.

Let op: deze functie is alleen bruikbaar met Immergas apparaten die de 
koelmodus beheren.

De omgevingstemperatuur wordt constant op de door de gebruiker inge-
stelde waarde gehouden wanneer de waarde van de omgevingstemperatuur 
beschikbaar is, als dat niet het geval is wordt de aanvoertemperatuur ge-
handhaafd die in het ketelmenu ingesteld is.

6.1 INSTELLINGEN TEMPERATUREN.
Door op de knop ( ) van de ketelpagina (ref. 6, afb. 14) te drukken, is het 
mogelijk de temperatuur van het sanitairwater in te stellen.
De temperatuur wordt opgeslagen nadat op de knop  gedrukt is.
Om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen, volstaat het de knop 
(ref. 2 afb. 12) op de "Home"-pagina te draaien. Het display zal in real time 
de ingestelde omgevingstemperatuur weergeven (ref. 4, afb. 12).
Het is mogelijk een willekeurige omgevingstemperatuur tussen +15°C en 
+40°C te selecteren. Deze temperatuur wordt constant gehouden tot nieu-
we instellingen plaatsvinden of een andere werkwijze wordt geselecteerd.

6.2 AANVOERTEMPERATUUR.
Vanuit de koelfunctie ( ) wordt de aanvoertemperatuur van de installatie 
tijdens de normale werking automatisch door de "Dominus" applicatie 
beheerd op grond van de ingestelde omgevingstemperatuur. Mocht de om-
gevingssonde buitengesloten zijn, dan zal de aanvoertemperatuur niet door 
de "Dominus" applicatie beheerd worden maar bepaald worden op grond 
van de parameters die op de interne hydronische eenheid ingesteld zijn.

N.B.: als de externe temperatuursonde aanwezig is, zal de aanvoertempera-
tuur ingesteld worden op grond van de instelling op de interne hydronische 
eenheid.

N.B.: de werking met modulerende aanvoertemperatuur is alleen aanwezig 
op de apparaten van Immergas die daarvoor gereed gemaakt zijn.

7. INFORMATIE 
Door vanuit de ketelpagina (Paragr. 2.2) op de knop "Informatie" (Ref. 8, 
Afb. 14) te drukken, wordt het volgende beeldscherm weergegeven.

16

8. DIAGNOSTIEK EN FOUTEN
8.1 DIAGNOSTIEK.
De “Dominus” applicatie controleert voortdurend de werkstatus van de ketel 
en signaleert eventuele storingen met vermelding van de overeenkomstige 
foutcode op het display.
De foutcodes hebben een betekenis die afhankelijk is van de ketel waarop 
de "Dominus" applicatie aangesloten is, er wordt dus verwezen naar het 
instructieboekje van de ketel voor een volledige lijst foutcodes en de bij-
behorende betekenis.
Voor een defect dat niet gereset kan worden, dient men zich te wenden 
tot een bevoegde technicus (bijvoorbeeld de Technische Assistentiedienst 
van Immergas).
Op het display van de pagina "Storingen" verschijnt bij een fout de tekst 
"Exxx" waar "xxx" voor het nummer staat dat de foutcode identificeert.
Hieronder volgt een pagina die als voorbeeld dient.

17
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9. CONFIGURATIE DOMINUS. 
Door vanuit de ketelpagina (Paragr. 2.2) op de knop “Configuratie Dominus” 
te drukken, wordt de pagina weergegeven die hierna getoond wordt en van 
waaruit het mogelijk is de voornaamste parameters die in het apparaat 
ingesteld zijn te wijzigen.
Druk na het aanbrengen van eventuele wijzigingen op de knop “Schrijf ” 
(Ref. 1, Afb. 18) om ze te verzenden en actief te maken.

18

1

• Klimaatcurve: bij aanwezigheid van een externe sonde wijzigt het de 
ingestelde aanvoertemperatuur (zie afb. 19) die standaard op 3 ingesteld is.

• Offset verwarmingstemp.: constant instelbaar tussen -15°C en +15°C die 
in aanwezigheid van de externe sonde (optioneel) de aanvoertemperatuur 
(zie afb. 19 ) wijzigt die standaard op 0°C ingesteld is.

19

TM-MAX/MIN = geselecteerde temp.range aanvoer.
TE = Buitentemperatuur.

EXTERNE SONDE
LEEST DE CORRECTIE VAN DE AANVOERTEMPERATUUR.

FUNCTIE VAN DE EXTERNE TEMPERATUUR EN VAN DE POSITIE 
VAN GEBRUIKERSREGELING TEMP. VERWARMING

Positie van de gebruikersregeling
verwarmingstemp.

• Gebruik externe sonde: schakelt de werkingscurve in/uit (Afb. 19) als 
de externe sonde aanwezig is.

• Gebruik modulatie: maakt het mogelijk de werking van de modulatie van 
de aanvoertemperatuur in te schakelen (ON) of uit te schakelen (OFF). 
Als "ON" wordt ingesteld, zal de aanvoertemperatuur gevarieerd worden 
op grond van de ingestelde omgevingstemperatuur. Als "OFF" wordt 
ingesteld, zal de aanvoertemperatuur constant blijven tot de gewenste 
omgevingstemperatuur wordt bereikt. (Instelling die uitgevoerd moet 
worden op installaties met zonekaarten).

 NB: als een externe temperatuursonde aanwezig is, zal de aanvoertem-
peratuur ingesteld worden op grond van de relatieve werkingscurve.

• Hysteresistemperatuur: met ingeschakelde omgevingssonde duidt het 
op de aan de set toegevoegde temperatuur waarboven het verzoek aan 
de generator weggenomen wordt.

• Gebruik omgevingssonde: maakt het mogelijk de omgevingssonde te 
activeren of te deactiveren. Op grond van de instelling van de parameter 
zal het mogelijk zijn de volgende opties in te stellen:

 - ON (standaardwaarde); het is mogelijk een correctiefactor van de 
lezing van de omgevingssonde te selecteren en de modulatiesfunctie 
te veranderen.

 - OFF; het systeem zal niet werken door de omgevingstemperatuur te 
regelen maar alleen in functie van het ingestelde uurprogramma. In 
dit geval wordt de functie antivries omgeving niet verzekerd,

• Afmetingen/Type gebouw: instelbaar van 1 tot 20, de standaardinstelling 
is 10. Bepaalt de snelheid waarmee het systeem reageert, al  naargelang 
het type aanwezige installatie.  Bijvoorbeeld:

Waarde Type installatie
5 installatie met weinig thermische inertie

10 installatie met normale afmetingen met radiatoren
20 installatie met veel thermische inertie (vb. vloerinstallatie)

• Gebruik NTC (temp. omgeving/extern): maakt het mogelijk het gebruik 
van de omgevingssonde of de externe sonde te selecteren.

• Gebruik antivries omgeving: maakt het mogelijk de antivriesfunctie in/
uit te schakelen.

• Set  temperatuur antivries omgeving: maakt het mogelijk de omge-
vingstemperatuur voor de activering van de antivriesfunctie in te stellen. 
Regelbaar van 0°C tot 10°C, standaard ingesteld op 5°C.

• Set minimum Verwarming (SetMinCH): maakt het mogelijk de waarde 
van de minimum aanvoertemperatuur van de verwarming te regelen, op 
grond van deze waarde worden bovendien de curves berekend die gebruikt 
worden voor de externe sonde, te hoge waarden kunnen gemiddeld hoge 
aanvoertemperaturen voor de verwarming van de omgeving veroorzaken.

• Set maximum verwarming (SetMaxCH): maakt het mogelijk de waarde 
van de maximum aanvoertemperatuur van de verwarming te regelen.

• Herstel fabrieksgegevens.



11

10. BEHEER CONFIGURATIES

Met 
Dominus 

verbonden 
apparaat

Beheer parameters met 
Dominus aansluiting

Activering Dominus via 
APP

Omgevings-
thermostaat 
of analoog 
systeem

De modaliteit, de set van 
aanvoer en sanitair, moeten 
in de app ingesteld zijn. 
De ketel zal geactiveerd 
worden bij een verzoek van 
de aangesloten Omgevings-
thermostaat.

De inschakeling van de for-
cering wordt alleen uitge-
voerd met de toestemming 
van de ingang van de om-
gevingsthermostaat; om de 
toestemming in te schakelen 
moet de relaisuitgang van 
Dominus gebruikt worden, 
zie schema. De set voor de 
aanvoer is dezelfde als die 
vóór de activering berekend 
werd.

Omgevings-
thermostaat 
of analoog 
systeem + 
met Domi-
nus verbon-
den omge-
vingssonde.

De modaliteit, de set voor 
aanvoer en sanitair, moeten 
in de app ingesteld wor-
den; bovendien moeten de 
gewenste waarden in het 
parametermenu van Domi-
nus ingesteld worden voor 
de inschakeling van de mo-
dulatie van de ketelaanvoer. 
De ketel zal geactiveerd 
worden bij het verzoek van 
de aangesloten Omgevings-
thermostaat en op grond van 
de door de app ingestelde 
omgevingsset.

De inschakeling van de for-
cering wordt alleen uitge-
voerd met de toestemming 
van de ingang van de om-
gevingsthermostaat; om de 
toestemming in te schakelen 
moet de relaisuitgang van 
Dominus gebruikt worden, 
zie schema. De set voor de 
aanvoer is dezelfde als die 
vóór de activering berekend 
werd.

Omgevings-
thermostaat 
of analoog 
systeem + 
met Domi-
nus verbon-
den omge-
vingssonde 
he e f t  s to-
ring.

De modaliteit moet inge-
steld worden in de app ter-
wijl de set van de aanvoer 
vast staat op het minimum 
met aanwezige modulatie 
omgeving. De ketel zal ge-
activeerd worden bij een 
verzoek van de aangesloten 
Omgevingsthermostaat.

De set is ingesteld op het 
minimum door de WFC met 
in uitvoering zijnde verzoek.

C A R  v e r-
bonden met 
Dominus.

De ketel wordt volledig be-
heerd door het CAR sys-
teem.

De ketel wordt volledig be-
heerde door Dominus op 
grond van de op de App 
ingestelde parameters.
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