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1.1 Tijd en datum instellen 

Bij ingebruikname 
Om de installatie correct te laten functioneren, moet de actuele tijd en datum 
voor iedere aansluitmodule ingesteld worden. 

Bij de verbinding van de eerste kamerthermostaat met de aansluitmodule, 

moet de actuele tijd en datum ingegeven worden. indien deze niet ingegeven 

worden zullen ze opnieuw opgevraagd worden bij de verbinding van de vol-

gende. 

► De uren knipperen. 

► Druk op de toetsen  of , om de uren in te stellen. 

► Druk op de toets , de minuten knipperen. 

► Stel de minuten, het jaar, de maand en de dag in zoals de uren. 

► Nadat u de dag heeft ingesteld, drukt u op de toets . Op het display 

verschijnt de bedienmodus. 
 

Tijd en datum instellen en 

controleren   

Indien nodig kan men de tijd en datum direct op de kamerthermostaat instel-

len. 

De kamerthermostaat staat in stand-by -modus. 

► Druk gedurende 2 seconden op een willekeurige toets van de thermostaat. 

► De aanduiding wisselt naar de bedienmodus. De insteltemperatuur knip-

pert.. 

► Druk gedurende 5 seconden op de toets , de uren knipperen. 

► Druk op de toetsen  of , om de uren in te stellen. 

► Druk op de toets , de minuten knipperen.. 

► Stel de minuten, het jaar, de maand en de dag in zoals de uren. 

► Nadat u de dag heeft ingesteld, drukt u op de toets . Op het display 

verschijnt de bedienmodus. 
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1.1.1 Tijdsprogramma 

1.1.2 Overzicht van de 3 tijdsprogramma's 

 
In de aansluitmodule zijn 3 tijdsprogramma's opgeslagen, die u over de ka-
merthermostaat kan wijzigen. De tijdsprogramma's zijn dezelfde voor alle 
kamerthermostaten.  

• I: Eén profiel voor alle dagen van de week 

Symbolen:        

Er zijn drie schakelpunten beschikbaar 

• II: Eén profiel voor de werkdagen en één profiel voor het weekend     

Symbolen: werkdagen     , weekend:   

Voor de werkdagen en het weekend zijn drie schakelpunten beschikbaar. 

• III: Eén profiel voor elke dag 

Symbolen: maandag , dinsdag  …., zaterdag , zondag  

Voor elke dag zijn er drie schakelpunten beschikbaar. 

 
 

 

1.1.3 Verklaring “schakelpunt” en “omschakelpunt” 

 

 

 

Eén schakelpunt bestaat uit twee omschakelpunten. Voor ieder omscha-
kelpunt moet u de uren ingeven. Stel voor het eerste omschakelpunt de tijd 
in voor de wissel van nachtmodus naar dagmodus. Op het display wordt 

dit omschakelpunt weergegeven door het symbool . Stel voor het tweede 
omschakelpunt de tijd in voor de wissel van dagmodus naar nachtmodus. 

Op het display wordt dit omschakelpunt weergegeven door het symbool . 
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Afbeelding 1: Verklaring “schakelpunt“ en “omschakelpunt” 

1 Eerste omschakelpunt “nachtmodus“  „dagmodus “ 

2 Eerste omschakelpunt “dagmodus“  „nachtmodus“ 

3 Eerste omschakelpunt  

4 Tweede omschakelpunt “nachtmodus“  „dagmodus“ 

5 Tweede omschakelpunt “dagmodus“  „nachtmodus“ 

6 Tweede omschakelpunt  

 
 

1.1.4 Fabrieksinstelling tijdprogramma 

 

Afbeelding 2: Fabrieksinstelling tijdprogramma 
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Het temperatuurverschil tussen dagmodus en nachtmodus kan u voor 
iedere kamerthermostaat individueel instellen. de fabrieksinstelling be-
draagt 3°C. 
In de stand "nachtmodus" verschijnt op het display de insteltemperatuur 
van de "dagmodus". 

Opgelet: indien u in de stand "nachtmodus" de insteltemperatuur zou wijzi-

gen, de aansluitmodule met de nieuw ingestelde temperatuur MIN de in-

gestelde verlaging de temperatuur regelt. 

 Zie parameterbeschrijving P-44. 
 

 

1.1.5 Tijdprogramma uitkiezen 

 
In de bedrijfsmodus "tijdprogramma" kan u tussen drie tijdsprogramma's I, II 

en III kiezen. De programma's worden met de symbolen , , of  

aangegeven. Wanneer het symbool  en de melding OFF gelijktijdig verschij-

nen, is er geen tijdprogramma actief. Indien alleen het symbool  zonder 
melding OFF verschijnt, is de ingang "ECO" op de aansluitmodule actief. 

De kamerthermostaat staat in de stand-by-modus. 

►  Druk gedurende 2 seconden op een willekeurige toets van de thermostaat. 

► De aanduiding wisselt naar de bedienmodus. De insteltemperatuur knip-

pert. 

► Druk kort op de toets , om de bedrijfsmodus "tijdprogramma" te kiezen. 

het symbool  knippert. 

► Druk kort op de toets , totdat het symbool  knippert. Op het display 

verschijnt de melding OFF. 

► Druk op de toetsen  of , om het tijdprogramma I, II, II te kiezen. Afhan-

kelijk van de selectie verschijnt op het display de melding ProI, ProII of 

ProIII. 

► Druk op de toets , om de selectie van het tijdprogramma te bevestigen. 

– Indien u op geen enkele toets drukt, keert de thermostaat na 10 secon-

den terug in stand-by-modus. De nieuwe bedrijfsmodus wordt niet inge-

steld. 

– Druk op de toets , om het proces te onderbreken. De nieuwe be-

drijfsmodus wordt niet opgeslagen. 
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1.1.6 Tijdprogramma wijzigen 

 

 

 

De omschakelpunten van de drie schakelpunten moeten altijd in stijgende 

volgorde liggen:  

  Schakelpunt 

Inschakelperiode 1  nachtmodus  dagmodus 

   dagmodus  nachtmodus 

Inschakelperiode 2  nachtmodus  dagmodus 

   dagmodus  nachtmodus 

Inschakelperiode 3  nachtmodus  dagmodus 

   dagmodus  nachtmodus 
 

De omschakelpunten kan u naar wens verschuiven. De omschakelpunten 

mogen elkaar niet overlappen!  

De omschakelpunten van een schakelpunt mogen niet tussen de omscha-

kelpunten van een ander schakelpunt liggen. 

Voor middernacht is er de aanduiding "00:00" voor het begin van de dag 

en "24:00" voor het einde van de dag. 
 

 

 

Afbeelding 3: Correcte en foutieve instellingen voor het tijdprogramma 

 
a  Correcte instelling: de omschakelpunten worden in stijgende volgorde ingesteld. 
b  Foutieve instelling: de omschakelpunten van het tweede schakelpunt liggen tussen de omschakelpun-
ten van het eerste schakelpunt. 
c  Foutieve instelling: één omschakelpunt van het tweede schakelpunt ligt voor een omschakelpunt van 
het eerste schakelpunt. Eerste en tweede schakelpunt overlappen. 
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Tijdprogramma kiezen om 

te wijzigen 

Het tijdprogramma Pro 1 moet gewijzigd worden. 

De Kamerthermostaat staat in de stand-by-modus. 

► Druk gedurende 2 seconden op een willekeurige toets van de thermo-

staat. 

► De aanduiding wisselt naar de bedienmodus. De insteltemperatuur knip-

pert. 

► Druk gedurende 5 seconden op de toets  om toegang te bekomen in het 

gebruikersmenu. op het display verschijnt P01. 

► Druk driemaal kort op de toets  totdat op het display P04 verschijnt. 

► Druk op de toets . Op het display verschijnt de melding . Het sym-

bool  knippert en alle weekdagen        worden aangege-

ven. 

► Druk op de toetsen  of , indien u het tijdsprogramma 2 (Pro2) of het 

tijdsprogramma 3 (Pro3) zou willen kiezen. 

► Druk op de toets , om uw keuze van tijdprogramma te bevestigen. 

Voorbeeld De fabrieksinstelling van het eerste tijdprogramma moet veranderd worden. 

 

Omschakelpunten Fabrieksinstelling Wijziging 

1. Omschakelpunt  

„Nachtmodus“  „Dagmodus“ 

06:00 06:00 (onveranderd) 

1. Omschakelpunt  

„Dagmodus“  „Nachtmodus“ 

23:00 09:00 

2. Omschakelpunt  

„Nachtmodus“  „Dagmodus“ 

OFF 16:00 

2. Omschakelpunt  

„Dagmodus“  „Nachtmodus“ 

OFF 22:00 

Tabel 1: Voorbeeld wijziging van het eerste tijdprogramma 

 

 

Afbeelding 4: Wijziging van het eerste tijdprogramma 

a Fabrieksinstelling. 

b Nieuwe instellingen gemaakt zoals in het voorbeeld.  

c In dit voorbeeld kan een derde schakelpunt alleen in het grijze gedeelte ingesteld worden. 
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Tijdprogramma Pro 1 -  
eerste schakelpunt wijzi-
gen 

Het tijdprogramma Pro 1 is gekozen. De fabrieksinstellingen dienen gewijzigd 

te worden. 

 
► Druk op de toets . Op het display verschijnt de tijd van het eerste om-
schakelpunt om van nachtmodus naar dagmodus te wisselen. De tijd 06:00 

knippert. Hierbij verschijnt het symbool . 

 ► Druk op de toets . Op het display verschijnt de tijd van het eerste om-

schakelpunt om van dagmodus naar nachtmodus te wisselen. De tijd 23:00 

knippert. Hierbij verschijnt het symbool  wird angezeigt. 

 ► Druk op de toets , om de nieuwe tijd 09:00 in te stellen. 

 ► Druk op de toets , voor het opslaan van de wijzigingen in het eerste 

schakelpunt. 

De tijd voor het omschakelpunt van nachtmodus naar dagmodus blijft onge-

wijzigd. De tijd voor het omschakelpunt van dagmodus naar nachtmodus zal 

naar 09.00 wijzigen. 

 

 

Tweede schakelpunt in-

stellen 

► Op het display verschijnt de melding OFF. Voor het tweede schakelpunt 

zijn er geen instellingen ingegeven. 

 ► Druk op de toets , om de nieuwe tijd 16:00 in te stellen. 

De tijd van van het eerste omschakelpunt van nachtmodus naar dagmodus 

is naar 16:00 gewijzigd. Hierbij verschijnt het symbool . 

 ► Druk op de toets . Op het display verschijnt de tijd van het tweede om-

schakelpunt om van dagmodus naar nachtmodus te wisselen. De tijd 16:00 

knippert. Hierbij verschijnt het symbool . 

 ► Druk op de toets , om de nieuwe tijd 22:00 in te stellen. 

 ► Druk op de toets , voor het opslaan van de wijzigingen in het tweede 

schakelpunt. 

De tijd voor het tweede omschakelpunt van dagmodus naar nachtmodus zal 

naar 22:00 wijzigen. Hierbij verschijnt het symbool . 
 

  

 
 

Derde schakelpunt instel-

len 

► Op het display verschijnt de melding OFF. voor het derde schakelpunt zijn 

er geen instellingen ingegeven. 

► Voer één van de volgende stappen uit: 

– Druk op de toets , om een nieuwe tijd voor het derde omschakelpunt 

van nachtmodus naar dagmodus in te stellen. Met de hierboven be-

schreven configuratie, kunnen deze beide tijden alleen tussen 23.00u 

en 24.00u ingesteld worden. om andere tijde in te stellen moet u eerst 

het tweede schakelpunt verschuiven. 

– Druk op de toets . Op het display verschijnt Pro2. Het symbool  

knippert en op het display verschijnen alle werkdagen      . 
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Tijdprogramma Pro2 ► Voer één van de volgende stappen uit: 

  –   Druk op de toets , om het programma Pro2 over te slaan. Hierdoor 
bekomt u direct het tijdprogramma Pro3. 

– Druk op de toets , om het tijdprogramma Pro2 te verlaten. Op het 

display verschijnt P-04. 

– Druk op de toets , om in het tijdsprogramma Pro2 de paramaters in te 

stellen. 

► Na het drukken op de toets , verschijnen  op het display de symbolen 

voor alle werkdagen     . 

► Stel zoals hierboven beschreven de schakelpunten voor alle werkdagen in. 

► Op het display verschijnen de symbolen voor het weekend  .  

► Stel de schakelpunten voor het weekend in. 

Het tijdprogramma Pro2 is ingesteld. 

  

 

Tijdprogramma Pro3 ► Voer de stappen uit zoals in het tijdprogramma Pro2. 

Bij het tijdprogramma Pro3 worden de schakelpunten per weekdag inge-
steld. 

 

 

 

 

Om een schakelpunt te verwijderen moeten voor beide schakelpunten 
dezelfde waarden worden ingesteld. Eerst moet u het derde schakelpunt 
verwijderen, daarna kan u het tweede schakelpunt verwijderen. Indien u 
eerst het tweede schakelpunt zou verwijderen, zal het derde schakelpunt 
automatisch niet meer verschijnen. 
 
Indien er gedurende één minuut op geen enkele toets zou gedrukt worden, 
gaat de thermostaat in slaapmodus. De reeds ingegeven instellingen wor-
den niet opgeslagen. 

 

 

1.1.7 Tijdprogramma terugzetten naar de fabrieksinstelling. 

 Met de parameter P-05 kan men de 3 tijdprogramma's onafhankelijk van 

mekaar terugzetten naar de fabrieksinstelling. 
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1.2 „eco“-aanduiding 

 
De „eco”-aanduiding geeft het relatieve verbruik van de installatie weer. 

De „eco“-aanduiding is in vijf trappen onderverdeeld. 

De bereikte „eco”-trap is van volgende punten afhankelijk: 

• Gewenste temperatuur 

• Actuele kamertemperatuur 

• Werkingswijze 

• Bij verwarmings- en koelingsinstallaties : instelling van de “dode” zone 
 

Symbool Beschrijving 

 
„eco”-trap 1: laag relatief energieverbruik, hoge ener-

gie efficiëntie 

 
„eco”- trap 5: hoog relatief energieverbruik, lage ener-

gie efficiëntie  

Tabel 2: „eco“-aanduidingen 

 

Hoge energie efficiëntie  Voer volgende maatregelen door om een hogere energie efficiëntie te beha-

len: 

► Verminder de gewenste temperatuur van de ruimtes en/of de minimale 

vloertemperatuur. 

► Gebruik het tijdprogramma en pas deze aan overeenkomend uw specifieke 

dagindeling. 

► Voor verwarmings- en koelingsinstallaties: stel een grotere „dode“ zone in. 

► Gebruik het optioneel verkrijgbare „universele I/O box“ voor de optimale 

sturing van uw warmtepomp. 

 

1.3 Bediening thermostaat vergrendelen/ontgrendelen 

Bediening vergrendelen ► Druk gelijktijdig gedurende minstens 5 seconden op toetsen  en . 

► Op het display verschijnt het symbool . De bediening is vergrendeld. 
 

Bediening ontgrendelen ► Druk gelijktijdig gedurende minstens 5 seconden op toetsen  en . 

► Het symbool  verdwijnt van het display. De bediening is ontgrendeld. 
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1.4 De fabrieksinstellingen terugzetten (Reset) 

  

 

De fabrieksinstellingen 

terugzetten via de kamer-

thermostaat (Reset) 

► Druk gelijktijdig 10 seconden op de module op de toetsen Master en 

Systeem. 

► Na korte tijd knipperen de LEDs Master en Systeem gedurende 5 secon-

den. 

► De LEDs Master en Systeem knipperen 5 seconden nog sneller. 

► Op de module „Master“ doven de LEDs Master en Systeem. 
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Fabrieksinstelling tijdprogrammas 

 

 
 


