Handleiding thermostaten Leyhoeve Tilburg
Instellen gewenste temperatuur huiskamer:

Toets hoger
Toets lager

Huisje
Actuele ruimte temperatuur

Thermometer
Ingestelde temperatuur

In de normale situatie staat het huisje
aan de linkerkant van het scherm en
wordt de actuele ruimtetemperatuur weergegeven.

Door het kort aanraken van de toets hoger of lager
komt de thermometer
linksboven in het scherm en nu wordt de ingestelde temperatuur weergegeven.

De temperatuur kan worden aangepast door één of meerdere keren op de toets
hoger of lager te drukken. Per keer wordt de temperatuur aangepast in stappen van
een 0,5 graad.
Als u de toetsen niet meer aanraakt gaat het scherm na korte tijd weer terug naar de
actuele ruimte temperatuur.
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Sneltoets nachtverlaging (= temperatuur 1 graad lager):
Sneltoets nachtverlaging

dag
Aanwezig of Aanwezig
normale dagofsituatie

Geen mannetje, nachtverlaging

Door op de sneltoets
te drukken verdwijnt het mannetje in de
rechterbovenhoek van het scherm.
De nachtverlaging is nu ingeschakeld en de ingestelde temperatuur is nu met 1
graad verlaagd.
Door het opnieuw indrukken van de sneltoets is het mannetje
de rechterbovenhoek en is de instelling weer op de dag situatie.

weer zichtbaar in

Gedurende het in- en uitschakelen van de nachtverlaging blijft de actuele ruimte
temperatuur zichtbaar, u ziet de temperatuur dus niet meteen veranderen.
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Programma keuze:

Door de programma selectie toets kort
in te drukken verschijnt het op dat
moment actieve programma: AUTO, VERW, KOEL of VAK.

Door vervolgens de toets hoger of lager
selecteren.

te bedienen kunt u een ander programma

Daarna uw keuze bevestigen met de programma selectietoets
; de thermostaat
gaat dan weer terug naar het normale scherm en geeft actuele ruimtetemperatuur weer.
De programma’s zijn:

Is koelen en betekent dat de installatie alleen maar zal koelen.

Is verwarmen en betekent dat de installatie alleen maar zal verwarmen.

Is automatisch en betekent dat de installatie zelf zal bepalen of het nodig
is om te koelen of verwarmen.

Is vakantie, de ruimtes worden bij verwarmen op 16 graden gehouden en
bij koelen op 27 graden; de thermostaat zal tijdens dit programma linksonder in het scherm
OFF weergeven.
Om uit het vakantie programma te komen drukt u op de sneltoets nachtverlaging
thermostaat gaat dan weer naar AUTO.
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Instellen draaiknop-thermostaten:
Sneltoets nachtverlaging

Lampje uit is nacht

Lampje aan is dag
21 graden

20 graden

Indicatie lampje

Midden stand: (zwarte pijl) is 21 graden in de dag stand en 20 graden bij nachtverlaging.
Hoogste stand: (rode pijl) is 24 graden in de dag stand en 23 graden bij nachtverlaging.
Laagste stand: (groene pijl) is 18 graden in de dag stand en 17 graden bij nachtverlaging.
De instelling is traploos, de tussenliggende streepjes zijn telkens 1 graad.
Indicatie lampje:
Indicatie lampje rood:

de verwarming is actief.

Indicatie lampje uit:

de gewenste temperatuur is bereikt.

Indicatie lampje blauw:

de koeling is actief.
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Praktische tips:
Door de grote massa van de vloeren en de diepte waarop de vloerverwarming ligt zal, na het
veranderen van de ingestelde temperatuur op de thermostaat, de temperatuur in de ruimte
slechts langzaam oplopen of worden verlaagd.
Kies daarom voor elke ruimte een temperatuur die u behaaglijk of praktisch vindt en laat de
thermostaat hierop staan.
Gebruik altijd de sneltoets nachtverlaging voor het verlagen van de temperatuur gedurende
de nacht of kortdurende afwezigheid.
Bent u langer dan 5 dagen afwezig, kunt u de thermostaat in de woonkamer op vakantie
zetten.
Bedenk u wel dat het na het uitschakelen van het vakantieprogramma enige tijd kost om de
woning weer op de gewenste temperatuur te krijgen.
Let op met langdurig ventileren bij lage buiten temperaturen, zeker als u dat doet door de
deur en/of ramen open te zetten; de thermostaat van de geventileerde ruimte kan dan
warmte gaan vragen, waardoor de vloer wordt opgewarmd. Na het sluiten van de deur of
het raam kan dan de ruimte door de opgewarmde vloer te warm worden en langdurig warm
blijven.
Als u gedurende het verwarmingsseizoen langdurig wilt ventileren zonder dat de vloer de
van de geventileerde ruimte (te) veel opwarmt, kunt u de installatie in die ruimte tijdelijk op
vakantie zetten.
Gebruik op zonnige dagen altijd uw zonwering; bij directe zoninstraling loopt de
temperatuur sneller op dan de installatie zich kan aanpassen.
Let gedurende het koelseizoen ook op met het openlaten van deuren en ramen: de warme,
vochtige lucht van buiten kan bij geopende deuren en/of ramen in combinatie met een laag
ingestelde ruimte temperatuur op de vloer condenseren.
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