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VH CONTROL THERMOSTAAT  

EROS (10060) 

INSTALLATIEHANDLEIDING & INSTRUCTIES 

ALGEMEEN 

De  VH Control EROS is een thermostaat bedoelt om toe te passen in elektrische (vloer-) verwarmingssystemen. 

De analoge thermostaat biedt de mogelijkheid om handmatig de gewenste temperatuur in te stellen.  

SPECIFICATIES 

Afmetingen 81.5x81.5 

Voeding 230 V ± 10% 50/60 HZ 

Nauwkeurigheid ± 0.5 C (1 F) 

Temperatuur range 10 C – 50 C 

Schakelbaar vermogen < 16A 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

 Schakel altijd de stroom volledig af wanneer u de thermostaat hanteert, bij installatie, verwijderen, 

schoonmaken of onderhoud. 

 Lees alle informatie in deze handleiding nauwkeurig door. 

 Alle bedrading dient te worden uitgevoerd naar lokale en nationale bouwnormen en verordeningen. 

 Gebruik de thermostaat enkel zoals beschreven in de handleiding.  

DE THERMOSTAAT  

TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN  
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MONTAGE VAN DE THERMOSTAAT 

1.  Verwijder de draaiknop. 

2.  Druk aan beide zijden de houdertjes weg en verwijder de voorplaat en de afdekrand. 

3.  Verbind de montagedraden aan de thermostaat, zie hiervoor het schakelschema. 

4.  Schroef de thermostaat vast op de inbouwdoos met twee bevestigingsschroeven. 

5.  Plaats de afdekrand, en de voorplaat terug. 

6.  Plaats de draaiknop terug: let hierbij op dat deze in de juiste positie wordt teruggeplaatst. 

 

 

 

 

 

SCHAKELSCHEMA 

 

Realiseer beide aansluitingen:  

Aansluiting op huisaansluiting (230V): 

L: Fase draad (bruin) 

N: Null draad (blauw) 

Aansluiting op verwarmingselement(LOAD):  

L1: Fase draad van verwarmingselement (bruin) 

N1: Nulldraad van verwarmingselement (blauw) 

 

NTC100K: plaatsing externe vloersensor 

De aardedraad (geel/groen) schakelt u los van de ontvanger op de aarde draad van het huis. 

  

A B C 
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INSTELLEN VAN DE SENSORMODUS 

De thermostaat kan op verschillende manieren de temperatuur reguleren.  

1. Via de vloertemperatuur/vloersensor 

2. Via de ruimtetemperatuur 

3. Doormiddel van een combinatie van bovenstaande 

Door de jumpers op de juiste manier te plaatsen, bepaalt u op welke wijze 

de thermostaat de sensoren gebruikt.  

DUAL SENSOR MODUS (FABRIEKSINSTELLING) 

In deze instelling wordt de temperatuur gereguleerd op basis van 

de ruimte temperatuur, de vloersensor limiteert de 

vloertemperatuur. Wanneer de maximale vloertemperatuur 

wordt bereikt stopt de output.  

 

RUIMTE SENSOR MODUS 

In deze instelling wordt de temperatuur gereguleerd op basis 

van de ruimte temperatuur. Wanneer de ingestelde 

ruimtetemperatuur is bereikt stopt de output. 

 

VLOERSENSOR MODUS 

In deze instelling wordt de temperatuur gereguleerd op basis van 

de vloertemperatuur. Wanneer de ingestelde vloertemperatuur is 

bereikt stopt de output. 

 

 

TEMPERATUURMODUS (PI/HT) 

 

PI modus: De thermostaat staat toe dat de temperatuur iets fluctueert, de thermostaat zal minder vaak aan en 

uit schakelen, terwijl de temperatuur aangenaam blijft. 

HT modus: de thermostaat reguleert op basis van een constante temperatuur -0.5 C - +0.5 C. Hierdoor kan 

het zijn dat de thermostaat vaker aan en uit schakelt. 
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LET OP: WANNEER HET TE SCHAKELEN VERMOGEN GROTEN IS DAN 10A KIES DAN VOOR DE HT OUTPUT. 

BIJ EEN TE SCHAKELEN VERMOGEN < 10A KIES DAN VOOR PI OUTPUT. 

TEMPERATUURLIMIET 

 

Enkel in Dual sensor modus of vloersensor modus.  

Hiermee stelt u de gewenste temperatuur limiet in. (LO of HI). Met de blauwe pijl kan de gewenste 

temperatuur ingesteld worden.  

FABRIEKSINSTELLING: HI / 40 C 

WIJ ADVISEREN HET GEBRUIK VAN DE HI TEMPERATUUR LIMIET OM DE VLOER TE BESCHERMEN.  

 

ONDERSTEUNING 

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of voor Nederland/België:  

Verwarminghandel.nl      Infraroodhandel.nl 

info@verwarminghandel.nl      info@infraroodhandel.nl 

+31 (0) 36-5223087      +31 (0) 33-3034332 

www.verwarminghandel.nl     www.infraroodhandel.nl 
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