Ruimtethermostaat – Algemene handleiding
De ruimte thermostaten zijn verbonden met een centrale regelaar in uw meterkast. Vanuit daar zal de
vloerverwarming/vloerkoeling verdeler automatisch worden aangestuurd op de gewenste ruimtetemperatuur.

De woonkamer is voorzien van een
display waarmee u de belangrijkste
instellingen kan verrichten.
In ruststand is hier de gemeten
ruimtetemperatuur af te lezen, zichtbaar
door
symbool.

1) Aanwezigheidsknop
Hiermee kunt wisselen tussen de dag/nacht stand. De stand dag is actief wanneer
In dag heeft u een basis gewenste waarde van 21°C verwarmen en 23°C koelen.
In nacht heeft u een basis gewenste waarde van 20°C verwarmen en 24°C koelen.

symbool zichtbaar is.

2) Gewenste waardeverstelling omhoog/omlaag
Door middel van de

en

knop kunt u de basis gewenste waarde verstellen;

symbool.
Dit zal worden weergegeven middels het
- Ruimte temperatuur in stappen van 0,5 C tot 3 graden verhogen of verlagen.
3) Keuzemenu knop
Schakelt tussen de verschillende keuzes, door middel van de
- AUTO / UIT / KOEL / VERW

en

knop;

Kiest u voor AUTO, dan zal de regeling volautomatisch schakelen tussen verwarmen en koelen.
Kiest u voor UIT, dan zal de regeling alleen op een ruimtetemperatuur van 16°C worden bewaakt.
Kiest u voor KOEL, dan zal alleen koeling worden vrijgegeven, verwarming is geblokkeerd.
Kiest u voor VERW, dan zal alleen verwarming worden vrijgegeven, koeling is geblokkeerd.
Wijzigingen bevestigt u door opnieuw op de keuzemenuknop te drukken.
Indien u gedurende een paar seconden nergens op drukt zal het display de ruimtetemperatuur tonen.

Voorlopig hebben wij voor nu de keuze geselecteerd VERW(armen), gelieve in deze positie te laten staan of
op terug te (laten) zetten
Ten allen tijde is altijd de gehele woning of aan het verwarmen of aan het koelen.
Voor de thermostaten zonder display geld ook de
verstelling van 3 graden verhogen of verlagen, door de
draaiknop omhoog of omlaag te draaien.
Ook kunt u hierbij middels de aanwezigheidsknop
wisselen tussen dag/nacht stand. Dit is zichtbaar
middels de groene led die achter de aanwezigheidsknop
zit. Branden is dag, uit is nacht.
Echter zal deze led zodra het buiten donker begint te
worden altijd uitgaan, zo ook de rode (verwarming) of
blauwe (koeling) led. Dit om in de slaapkamers geen
hinder van de thermostaat te laten ondervinden.
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