Handleiding Remote control thermostaat

De programmeerbare intelligente Remote Control
thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare
afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder
deze afstandsbediening. De thermostaat wordt verlicht
door middel van een groot blauw lichtgevend
afleesscherm. Met de thermostaat is het mogelijk om tot
maximaal 3600 watt te schakelen. Schakelen gebeurt via
de vloersensor, luchtsensor of via een combinatie van
beide. De thermostaat is uitgevoerd in een witte afwerking. Deze thermostaat is zeer eenvoudig in
gebruik.
Let op
De aansluiting dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN
1010 voorschriften. Voor montage of demontage van de thermostaat dient de elektriciteit in de
meterkast altijd uitgeschakeld te zijn. De remote control thermostaat is te monteren in een vierkante
inbouwdoos. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze bij andere garantie papieren.

Support:
Tel: 075-6415272

Kijk voor meer informatie op:
www.elektrische-vloerverwarming.nl

Remote control thermostaat programmeren
1. Druk op knop M, 5 seconden lang totdat ‘’PROG’’ verschijnt met de dag knipperend.
Gebruik de pijltjes voor het instellen van de juiste dag. (Houdt de up of down knop 5
seconden lang ingedrukt voor het instellen van het programma voor alle dagen).
2.

Druk op M om naar programma 1 te gaan. Gebruik de up of down knop voor
het instellen van de juiste tijd (07:00).
3. Druk opnieuw op knop M en gebruik de up of down knop voor het instellen van de
temperatuur voor programma 1.
4.

Druk op de M om naar het programma 2 te gaan. Gebruik de up of down
knop voor het instellen van de juiste tijd (09:30).
5. Druk opnieuw op knop M en gebruik de up of down knop voor het instellen van de
temperatuur voor programma 2.
6.

Druk op de M om naar het programma 3 te gaan. Gebruik de up of down
knop voor het instellen van de juiste tijd (16:30).
7. Druk opnieuw op knop M en gebruik de up of down knop voor het instellen van de
temperatuur voor programma 3.
8.

Druk op M om naar het programma 4 te gaan. Gebruik de up of down knop
voor het instellen van de juiste tijd (22:30).
9. Druk opnieuw op knop M en gebruik de up of down knop voor het instellen van de
temperatuur voor programma 4.
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10. Druk op knop M voor het accepteren.

Auto / Manual mode
Druk op knop M voor het selecteren van Manual/Auto mode. In de Manual mode, houdt de
thermostaat constant de ingestelde tempratuur aan en deze zal niet veranderd worden. In de
Automatische mode, houdt de thermostaat de ingestelde programma aan die u zelf heeft
geprogrammeerd. Bekijk voor het instellen van het Programma de onderstaande stappen.
Tijd en dag instellen
Deze thermostaat heeft een tijd indicatie. Het is belangrijk dat de tijd en dag juist zijn ingesteld.
1. Druk op de

en de tijd begint te knipperen.

2. Gebruik de knop

en

om de tijd te veranderen.

3. Druk opnieuw op de
, de dag van de week begint nu te knipperen.
4. Gebruik de knop naar boven of beneden om de dag te veranderen.
5. Druk op de

om de instellingen op te slaan.

Vloertemperatuur bekijken
Als de thermostaat in de AF mode staat en is ingesteld op enkel de ruimte-tempratuur, druk dan op
de
knop en houdt deze 3 seconden lang ingedrukt. De vloer temperatuur wordt nu zichtbaar en
verandert automatisch weer terug naar de ruimte-temperatuur.
Fabrieksinstellingen
De remote control thermostaat kan worden ingesteld naar de fabrieksinstellingen (stand-by mode).
Zet de thermostaat uit, druk en houdt knop M en
zichtbaar is op het display.

5 seconden lang ingedrukt totdat ‘’RESET’’

Blokkeer de knoppen
Druk op en houdt de
is.

en

ingedrukt voor 3 seconden lang totdat het icoon

zichtbaar

Vakantie mode
Voor het selecteren van de vakantie mode, druk op
, 3 seconden lang totdat
Doe deze procedure opnieuw om de vakantie mode uit te zetten.
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verschijnt.

Tijdelijke temperatuur verandering
Voor het veranderen van de ingestelde tempratuur.
Druk op

of

een keer, de temperatuur begint nu te knipperen.

1. Druk opnieuw op
of
voor het instellen van de temperatuur.
2. Wacht 5 seconden voor het bevestigen van de instelling ‘’ OVERRIDE’’ op het display. Nu zal
de nieuwe ingestelde temperatuur worden aangehouden totdat het programma afloopt.
Voor het annuleren van de OVERRIDE functie, druk en houdt de knop
ingedrukt totdat OVERRIDE verdwijnt.

voor 5 seconden

Instellingen
Druk op
voor het aan - en uitzetten van de thermostaat. Wanneer de thermostaat is
uitgeschakeld, druk op knop M, 3 seconden lang ingedrukt houden om naar het configuratiemenu te
gaan. In deze instelling drukt u op M voor het selecteren van het juiste keuzemenu.
Menu #
01

Mode
Mode selectie

02

Veranderen van de
temperatuur (Programma)

03

ATC Ruimtetemperatuur
kalibratie
FTC Vloer temperatuur
kalibratie
Maximum

04
05

06

TR-AF (Af model alleen) TR=
temperatuur uitlezen).

07

Maximum vloer temperatuur
instellen. In AF mode.
BL (achtergrond verlichting
aan)

08

09
10

Type temperatuur
Tijd / Klok
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Omschrijving
De thermostaat heeft 3
verschillende opties. A, Af en F
optie. A optie: ruimtetemperatuur
alleen. AF optie ruimte en vloer
temperatuur bedienbaar. F optie
vloertemperatuur.
Dit getal houdt in het verschil in
graden voor aan/zetten v/d
thermostaat. 1°C, betekent hier
bijv. dat de thermostaat 0,5°C
onder de ingestelde temperatuur
aanslaat en bij 0,5°C hierboven,
vanzelf uitgaat.
Voor het kalibreren van de
ruimtetemperatuur, indien nodig.
Voor het kalibreren van de
vloertemperatuur.
Voor het beschermen van de vloer
(AF mode alleen)
(Houten vloerafwerking altijd
28°C).
Geeft de optie om alleen de
ruimte-temperatuur te laten zien,
alleen vloertemperatuur of beide.
Voor het beschermen van de vloer.

Instellen
A,AF,F

Voor het instellen van de
achtergrondverlichting van de
thermostaat.
Keuze uit °C of F.
12 of 24 uur tijd selectie.

30 seconden (Default)
Aan = altijd Aan, Uit =
altijd Uit
°C of °F
24 (Default), 12 – uur
of 24 – uur.
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1= 1 graad. 2 = 2 °C

1= 1 graad. 2 = 2 °C
1= 1 graad. 2 = 2 °C
5s, 10s, 15s, 20s, 25s,
30 seconden.

A = ruimtetempratuur,
F = vloertemperatuur,
A-F = laat beide zien.
Standaard 40°C

11

FP (Forst protectie)

12

SC (Setpoint configuratie)

Het voorkomen dat de kamer
temperatuur minder dan 5°C
wordt.
Keuze uit 2 programma’s

On = activeren; Off =
deactiveren.
Lees hieronder:

met bijbehorende iconen hierachter, betekent dat deze 4 programma’s ieder een
onafhankelijk ingestelde temperatuur kan krijgen. Ieder programma kan een andere ingestelde
temperatuur krijgen, geheel aansluitend en aangepast naar de leefsituatie die bij dit specifieke
programma bedoeld is. Deze programma’s werken met elkaar samen en zullen in principe altijd een
vicieuze cirkel vormen. Wanneer de temperatuur zoals ingesteld voor programma 1 door u wordt
veranderd, veranderen de programma’s 2 en 3 evenredig mee. Programma 1 en 4 zijn in beginsel
gelijk aan elkaar, staan beiden voor de temperatuur die u wilt ervaren wanneer u in de verwarmde
ruimte bent.
Informatie
Deze gebruiksaanwijzing is met uiterste zorg samengesteld met het doel om de gebruiker zo volledig
mogelijk te infomeren. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat er bij gebruikers aanvullende
vragen of opmerkingen kunnen bestaan. Voor hulp en technische vragen kunt u contact opnemen met
de klantenservice: info@elektrische-vloerverwarming.nl.
Quality Heating. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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