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TECHNISCHE GEGEVENS
VOEDING: 2 ALKALINE BATTERIJEN 1,5 V AAA
TEMPERATUURBEREIK: (+5…+37)°C
TEMPERATUUR VORSTBEVEILIGING: (+2…+8)°C
TEMPERATUUR SCHAKELHYSTERESIS: (0,2 - 0,5)°C instelbaar
INTERNE SENSOR: NTC
BESCHERMINGSGRAAD: IP20
UITGANG: RELAIS
CONTACTGEGEVENS: 5 A 250 V AC
MONTAGE: WANDMONTAGE

INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN
VEILIGHEIDSMAATREGELEN: controleer voor het aansluiten van de thermostaat of de
voedingspanning van de te regelen belasting (verwarming, pomp etc.) niet is aangesloten
en dat de belasting binnen de waarden valt die aan de binnenzijde van de thermostaat
staan vermeld.
MONTAGE: monteer de thermostaat op ca. 1,5 m boven de vloer en niet in de nabijheid
van deuren, ramen en warmtebronnen (verwarming, direct zonlicht, keukens).

INSTALLATIE
- Verwijder het afdekkapje door het verende nokje aan de zijkant met een schroevendraaier

in te drukken (fig.2)
- Bevestig de bodemplaat op de muur (fig.3)
- Sluit de belasting op de aansluitklemmen aan volgens het aansluitschema (fig.4)

AANSLUITSCHEMA (fig.4)
U aan te sluiten belasting
C common aansluiting
NO maakcontact aansluiting
NC verbreekcontact aansluiting

INBEDRIJFNAME/UITSCHAKELEN
Druk op toets              .

ZOMER/WINTER INSTELLING
De thermostaat kan worden gebruikt voor “zomer” of “winter” bedrijf, afhankelijk of deze is
aangesloten op een airconditioning of een verwarming. Druk tegelijkertijd op de toetsen
+              gedurende 1 seconde, om van de zomerfunctie naar de winterfunctie te gaan en
omgekeerd. Bij de zomerfunctie verschijnt het parasolsymbool (met ventilatorsymbool als de
1T31 AAN is).
Bij de winterfunctie verschijnt het sneeuwsymbool (met vlamsymbool als de 1T31 AAN is).

TEMPERATUUR INSTELLEN
Stel eerst de zomer- of winterfunctie in en daarna de dag- of nachtfunctie. Stel daarna de temperatuur
in op een waarde tussen (+5...+37)°C met de verhoogtoets               of verlaagtoets              .
Druk de toets               of              1 seconde in om de temperatuurinstelling te tonen.
Druk de toets               of              2 seconden in om de temperatuurinstelling met 0,1° te veranderen.
Druk de toets               of              5 seconden in om de temperatuurinstelling met 1° te veranderen.

DAG / NACHT INSTELLING
Druk de              toets in voor het instellen van de dag- of nachtfunctie. Op het display verschijnt
het zonsymbool voor de dagfunctie en het maansymbool voor de nachtfunctie.

TEMPERATUUR SCHAKELHYSTERESIS
Bij een uitgeschakelde thermostaat (OFF) is het mogelijk om de schakelhysteresis in te stellen;
druk tegelijkertijd de toetsen              +              gedurende 1 seconde in en stel de waarde op 0,2°C
of 0,5°C in met de verhoogtoets              of verlaagtoets              . Na een paar seconden verschijnt OFF
op het display.

OPMERKINGEN
- Tijdens bedrijf wordt de actuele kamertemperatuur op het display getoond.
- Als de verwarming aan is (ON), verschijnt het vlamsymbool op het display     .
- Als de airconditioning aan is (ON), verschijnt het ventilatorsymbool op het display       .

VORSTBEVEILIGINGFUNCTIE
Bij een uitgeschakelde thermostaat (OFF) blijft de vorstbeveiliging actief. Het is mogelijk om de
vorstbeveiliging in te stellen tussen (+2...+8)°C met de toetsen              of             .
Als de verwarming inschakelt (ON) verschijnen de symbolen          op het display.

THERMOSTAAT BEDIENINGSTOETSEN (fig.1)
A AAN / UIT (MET VORSTBEVEILIGING)
B  DAG / NACHT E  VERHOGEN
C BATTERIJVAKJE F  VERLAGEN
D DISPLAY A + B ZOMER / WINTER

BATTERIJEN
VOEDING: 2 ALKALINE BATTERIJEN 1,5 V AAA.
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het “batterij zwak” symbool          op het
display; zie fig.5 voor het vervangen van de batterijen. Voer de oude batterijen af als 
klein chemisch afval volgens de geldende voorschriften.

THERMOSTAAT VERGRENDELING
Druk de           +           toetsen gedurende 3 seconden in om het thermostaat te vergrendelen of te
ontgrendelen. Symbool          geeft aan dat de thermostaat is vergrendeld.
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