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VH CONTROL PLUG-IN THERMOSTAAT  

PROGRAMMEERBAAR VOOR VLOERVERWARMING 

INSTALLATIEHANDLEIDING & INSTRUCTIES 

ALGEMEEN 

Deze plugin thermostaat is ontworpen om te kunnen functioneren als een pompschakelaar of als een 

thermostaat met een externe of een interne sensor.  

EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudige montage middels het plug in design. 

• Eenvoudige bediening middels de drukknoppen.  

• De display geeft de temperatuur en de functies weer.  

• Temperatuur waarde in graden Celcius.  

• Simpele weergave codering. 

• Voorzien van EEPROM opslag  

TECHNISCHE GEGEVENS  

• Spanning: 230Vac  

• Schakel belasting: 3600W/16A(ohmse belasting)/3A cap.  

• Geheugen opslag: EEPROM 

• Sensor Modus: Interne of externe sensor 

• Temperatuur instelling: 0°C ~ 65°C. (standaard: 28°C) 

• Nauwkeurigheid: +/- 0.5°C (+/- 1°F).  

• Afmeting: 70 mm x 41.5 mm x 140mm. 

•  Kleur: Wit  

• IP waarde: 20 (sensor IP44).  

• Certificering: CE, EN.  

PARAMETER INSTELLINGEN  

Wanneer de controller is uitgeschakeld, druk op de “+” EN “-” toets (tegelijkertijd) om de parameters in de 

geavanceerde instellingen te wijzigen. Druk op de Aan/Uit toets om naar een volgend item te scrollen. Middels 

de “+” of “-” toets kunt u de instellingen wijzigen. 
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THERMOSTAAT PROGRAMMEREN 

De Plug-in thermostaat heeft 23 schakelmomenten per dag, 161 schakelmomenten per week. Dit wordt 

weergegeven in de display aan de hand van de onderstaande symbolen. 

Indien u  nog niet de Comfort, Energy saving en Holiday waardes heeft opgegeven, dan dient u dat allereerst te 

doen.  

Stel de tijd, dag en het programma in volgens de onderstaande werkwijze: 

➢ Stel eerst de huidige tijd in: Houdt de ‘’P’’ toets ingedrukt voor een periode van ca. 3 seconden. De 
minuten knipperen in de display (A). 

➢  Verander deze waardes middels de “+” and “–“ druk toetsen.  
➢ Druk op de “P” toets, de uren knipperen in de display (B). 
➢  Verander deze waardes middels de “+” and “–“ druk toetsen.  
➢ Druk op de “P” toets, de dag knippert als een nummer in de display (C).  
➢ Verander deze waarde  naar de huidige dag middels de “+” and “–“ toets. Gebruik 1 voor maandag, 2 

voor dinsdag, 3 voor woensdag, 4 voor donderdag, 5 voor vrijdag, 6 voor zaterdag en 7 voor zondag. 
➢ Druk op de “P” toets . U heeft nu de huidige tijd en dag ingesteld. De iconen van de tijd (D) en de 

Comfort of Energy Saving modus (F) knipperen in de display. Let op de tijd stelt u in per geheel uur.  
➢ Gebruik de “+” en de “–“ toets om de wijzigingen aan te brengen, gebruik de “M” toets om de modus 

aan te passen: Comfort Modus en Energy-Saving modus.  

Ter illustratie: 

U begint op “ Dag 1” nadat u de huidige dag en tijd hebt ingesteld. Uur 0 knippert in het scherm en sStandaard 

staat de thermostaat dan in de modus “Energy-Saving”.  Met de plus en min toetst gaat u naar andere uren. U 

klikt met de plus knop tot het getal 7 knippert. Met de “M”toets verandert u de “Energy-Saving” modus” naar 

“Comfort”. Daarmee heeft u ingesteld dat de thermostaat om 7 uur omschakelt naar Comfort modus en dus 

aan gaat. 

Vervolgens beweegt u met de plus toetst naar getal 21. U ziet dat voor alle uren daar tussen de Comfort modus 

aanblijft. De thermostaat blijft dan dus aan staan op de ingestelde temperatuur van de Comfort modus. 

Wanneer u op 21 staat, drukt u opnieuw op de “M” toets. De thermostaat is nu ingesteld om uit te gaan naar 

Energy-Saving modus om 21:00 ’s avonds.   

➢ Druk op de “P” toets wanneer de gewenste instelling voor deze dag is gemaakt. Het programma gaat 
vervolgens naar de volgende dag waarbij de instellingen voor deze dag kunnen worden gemaakt.  

Om dit menu te verlaten wacht 10 seconden of druk op de aan/uit knop. Deze waardes worden opgeslagen 

door de EEPROM. 

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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