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Handleiding Quality 90-ES thermostaat 

 

Een bekende variant in de elektrische vloerverwarming sector is 

de Quality 90-ES Combi Digitale Programmeerbare thermostaat 

met een verlicht display (LCD back light). De Quality 90-ES staat 

voor groot bedieningsgemak, energie besparen en alle opties 

die standaard zijn ingebouwd. 

 

Let op 

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. 

Aansluiten bedrading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie knoppen van de Quality 90-ES 

 

 

De Quality-90ES heeft 5 

knoppen en een LED indicator. 

LED rood laat zien dat de 

vloerverwarming aan staat. 

LED groen laat ziet dat de 

temperatuur is bereikt. 
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Thermostaat programmeren 

De thermostaat werkt zowel in de manual mode maar ook in de automatische mode. 

Druk op de  of  voor het instellen van de temperatuur van 8°C tot 33°C. Druk op de  

voor het terug keren naar de menu of wacht 10 seconden voor het terugkerern naar het menu. 

Automatisch of Manual 

Druk op  voor het veranderen van de mode: 

  Manual Mode 

   Auto mode voor de hele week van maandag tot en met zondag. De thermostaat heeft een 

werkdag auto mode, zaterdag en zondag met 2 – 6 settingen. 

 

Blokkeer Deblokkeer de knoppen 

Druk tegelijk op  en  voor het blokken van alle toetsen. Doe voor het deblokkeren exact 

hetzelfde. 

Display temperatuur Fahrenheit of Celsius 

Druk tegelijk op  en  voor het selecteren van Celsius of Fahrenheit. 

Vloertemperatuur instellen 

Druk op  u ziet nu de vloer temperatuur indicator knipperen, gebruik de  en  voor het 

instellen van de juiste vloertemperatuur (houten vloeren altijd 28°C).  Nadat de gegevens zijn 

ingevoerd druk op   voor het terugkeren naar de stand-by mode. 

Lage temperatuur instellen (Vorstvrijprotectie) 

Druk op de . U gaat nu door het hele menu heen totdat het * teken zichtbaar is op het display, 

zie op de 1 pagina (display Low temperature heating). Als het teken * knippert, dan is het systeem 

niet actief. Als het * stil staat, dan is de vorstvrijbeveiliging geactiveerd.  

Tijd instellen 

Tijd instellen kunt u alleen in de manual mode druk op  om naar de Manual mode te gaan. Druk 

op  om door het hele menu te scrollen. U gaat nu door alle programma’s heen. Uiteindelijk 

begint er boven (week) een dag te knipperen met de  en . Nu kunt u de juiste dag invoeren. 

Druk weer op  om naar de uren te gaan. Stel de uren in met de  en . Druk weer op de 

 en stel de minuten in.  
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Weekprogramma instellen 

Druk op de  totdat maandag t/m vrijdag boven de display verschijnt. U kunt nu de gewenste 

temperatuur invoeren met  of . U kunt per dag 6 verschillende programma’s invoeren 

Druk telkens op  om naar het volgende programma te gaan.  

Weekend instellen 

Nadat u het weekprogramma heeft ingesteld drukt u zolang op de  totdat Za verschijnt op de 

display. U kunt nu de 6 programma’s instellen voor op de SAT (Zaterdag).  Druk weer op  totdat 

de SUN (Zondag) zichtbaar wordt. Uu kunt nu de 6 daagse programma instellen voor de zondag. 

Let op: het weekprogramma instellen, kan alleen in de  mode.  

Foutmeldingen 

Kamer temperatuur  OP SH 

Ruimte temperatuur sensor Not connected Shorted 

Vloertemperatuur  OP SH 

Vloersensor Not connected Shorted 

 

Fabrieksinstellingen 

 Type       

 Tijd 00:00 06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 

Ma-Vr Temperatuur 15 18 OFF 18 OFF 18 

Zaterdag Temperatuur 15 18 18 18 18 18 

Zondag Temperatuur 15 18 18 18 18 18 

 

Lage temperatuur beveiliging (Vorstbeveiliging) OFF 

Lage temperatuur 5°C 

Vloersensor limiet  60°C 

Tijd 24H/°C 

Knoppen blokkeren/deblokkeren Unlock 

Mode Manual mode 

 

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. 


