
VH CONTROL RF ONTVANGER  

ZEUS PLUG-IN ONTVANGER (10021) 

INSTALLATIEHANDLEIDING & INSTRUCTIES 

ALGEMEEN 

Draadloze ontvanger Zeus is ontworpen om elektrische vloerverwarmingssystemen aan te sturen en/of om de 

vloertemperatuur te begrenzen. Met de ontvanger wordt de aansluiting aan de huisaansluiting (230V) 

gemaakt. U koppelt de ontvanger met een thermostaat via een radiofrequent signaal (RF). 

SPECIFICATIES 

Afmetingen  

 126x67x46.5 mm 

Voeding  

 230 Volt 

Frequentie  

 868 MHZ 

Relais contact (ontvanger)  

 250 VAC 16A 

Nauwkeurigheid  

 ± 0.5 C (1 F) 

 



CONTROLE LAMPJES & BEDIENING 

LED INDICATOREN 

“POWER” : Rode LED, Aan/uit indicatie 

“RXD/LEARN”: Gele LED, wanneer de gele LED brandt ontvangt de ontvanger een signaal van de thermostaat. 

“ON”: Groene LED, wanneer de groene LED brandt is het infrarood paneel ingeschakeld 

BEDIENINGSKNOPPEN 

“LEARN” : Schakel de ontvanger in, en maak verbinding met de thermostaat. 

“ON/OFF”: Schakel de ontvanger en infrarood paneel aan of uit, ongeacht de instellingen van de thermostaat. 

VERBINDING MAKEN MET DE THERMOSTAAT 

Om de ontvanger met de thermostaat te verbinden doorloopt u onderstaande stappen.  

1. Zorg ervoor dat de ontvanger is uitgeschakeld, maar wel verbinding heeft met de stroom.  

2. Houd de knop “LEARN” gedurende ca. 5 seconden ingedrukt totdat de gele LED “RXD/LEARN” gaat 

branden. De ontvanger is nu in de coderingsfase.  

3. Thermostaat : Om de code van de thermostaat aan te passen kiest u simpelweg een ander codering 

op de 8 schuifjes. De code kunt u veranderen door één of meerdere schuifjes naar boven of beneden 

te duwen 

4. Wanneer de adrescode juist is ingesteld druk u op de aan/uit knop van de thermostaat. Gebruik de ▲ 

en ▼  knoppen om de outputstatus te veranderen, de thermostaat zal nu de code uitzenden.  

5. Ontvanger: Wanneer de verbinding succesvol is zal de gele LED “RXD/LEARN” 6 x knipperen. De 

ontvanger schakelt automatisch weer uit. 

6. Is de koppeling niet succesvol? Wacht dan 20 seconden en probeer het opnieuw. Zorg ervoor dat er 

geen andere apparaten in de buurt zijn en houdt een afstand aan van ca 150 cm tussen de 

thermostaat en ontvanger.  

 

 

 

 

 

 

 

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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