
                                          Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT RF thermostaat. 

ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT

De TH-RF geavanceerde chronotherm opbouw thermostaat is voorzien van een ruimtesensor en wordt gevoed

middels 2 stuks penlite AA batterijen.  De ontvanger dient te worden aangesloten op 230Vac en is voorzien van

een potentiaal vrij kontakt.  De maximale belasting bedraagt 16A, bij een aansluitspanning van 230Vac / 3600VA

(ohmse belasting).

De verbinding tussen de thermostaat en de ontvanger geschiedt op een frequentie van 433mhz.  De ontvanger

is, om een betrouwbare verbinding te maken én te behouden, vooraf door de fabrikant geinitialiseerd met een 

unieke code. 

(zie ook: INITIALISERING TUSSEN THERMOSTAAT EN ONTVANGER)

APPLICATIES

1 "Automatische" modus:

De voor-geinstalleerde programmas kunnen worden aangepast in "Programma Settings"           De tijdinstellingen worden weergegeven in de

"Programma Display" (ronde blokken schijf met daarboven de uren, aan de rechterzijde in de display). De voor geinstalleerde fabrieksinstellingen 

worden, wat niet is aangepast door de gebruiker, weergegeven als            .  Het automatische programma wat WEL door de gebruiker is 

aangepast wordt weergegeven als               en          .

In elke tijd periode, de "Comfort Temperatuur    " (de voorgeinstalleerde waarde is 20°C), "Economische Temperatuur    " (de voorgeinstalleerde

waarde is 18°C)  en de "Vorst  Beveiliging Tempertuur    " (de voorgeinstalleerde waarde is 5°C) zijn ingesteld in de "Temperatuur Instellingen   ".

Indien de 2HEAT-RF thermostaat wordt uitgeschakeld "OFF", blijven de geinstalleerde waardes gehandhaafd.  Tevens blijft de door U ingestelde

instellingen, en uiteraard de fabrieksinstellingen, gehandhaafd nadat U de batterijen heeft verwisseld.

FABRIEKSINSTELLINGEN

De fabrieksinstellingen zijn als hieronder opgebouwd;

Maandag tot en met vrijdag (1 t/m 5)

00:00---------- 06:00 Economische Temperatuur

06:00---------- 08:00 Comfort Temperatuur

08:00---------- 18:00 Vorst Beveiliging Temperatuur

18:00---------- 22:00 Comfort Temperatuur

22:00---------- 24:00 Economische Temperatuur

Zaterdag en Zondag (6 t/m 7)

00:00---------- 06:00 Economische Temperatuur     ; 06:00 ----- 22:00 Comfort Temperatuur

22:00---------- 24:00 Economische Temperatuur

HANDMATIGE MODUS

2 De 2HEAT RF chronothermostaat controleert de temperatuur op een constante temperatuur modus, hierbij is de vooraf ingestelde

temperatuur 20°C.  De temperatuur kan worden aangepast middels de drukknoppen         die zich aan de rechterzijde bevinden op

de thermostaat. Bij het aanpassen van de temperatuur zal de ingestelde temperatuur waarde enkele keren gaan knipperen, nadat

het knipperen is gestopt ziet U op de display de werkelijke temperatuur waarde.

Indien U de draaiknop enkele keren mocht gaan verdraaien, en U weer terugkeert naar het door U gewenste nivo (bijvoorbeeld

de handmatige modus), dan zal de thermostaat de laatste ingestelde waarde weergeven.

VORSTBEVEILIGING MODUS

3 De 2HEAT RF chronothermostaat schakelt in deze stand alleen in wanneer de ruimtetemperatuur lager komt dan 5°C.

Deze vorstbeveiligings waarde is instelbaar, tussen de 4°C en 10°C,  wanneer de thermostaat wordt ingesteld in de  

temperatuur instellingen (draai de draaiknop naar    ) is zowel de Comfort temperatuur    als de Economische 

temperatuur   instelbaar.

INSTELLINGEN

4 INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

A Stel de draaknop op stand       , boven getal 7 verschijnt een symbool       .

B Wanneer een frame om één van de getallen, de getallenreeks die de week aangeeft, knippert kunt U middels de        drukknoppen

de huidige datum aangeven (bijvoorbeeld 1 is maandag, 7 is zondag). Indien U dit heeft ingesteld druk op OK om dit te bevestigen.

C Nadat U op OK heeft gedrukt (zie B), begint de urenreeks te knipperen.  Middels de        drukknoppen stelt U de huidige tijd (uren) in. 

Druk op OK om dit te bevestigen.

D Nadat U op de OK heeft gedruk (zie C), begint de minutenreeks te knipperen.  Middels de       drukknoppen stelt U de huidige 

tijd (minuten) in.  Druk op OK om dit te bevestigen.

E Nadat U op OK heeft gedrukt (zie D), zal het frame om de getallenreeks gaan knipperen.

F Om deze instellingen te bewaren, draait U aan de draaiknop naar de positie om de temperatuur     in te stellen.
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TEMPERATUUR INSTELLINGEN: Comfort temperatuur, Economische temperatuur en de Vorst beveiliging temperatuur     .

Dit symbool geeft de Vorstbeveiligings temperatuur weer.  Deze temperatuur is instelbaar van 4°C ~ 10°C.  De fabriekinstelling 

staat ingesteld op 5°C.

Dit symbool geeft de Economische temperatuur weer.  Deze temperatuur is instelbaar van 5°C ~ 30°C.  De fabriekinstelling 

staat ingesteld op 18°C.

Dit symbool geeft de Comfort temperatuur weer.  Deze temperatuur is instelbaar van 10°C ~ 35°C.  De fabriekinstelling

staat ingesteld op 20°C.

A Draai de draaiknop op positie     om de temperaturen in te stellen. De display geeft, boven het getal 5 en 6 dit symbool aan.

B Linksbovenaan wordt de Comfort temperatuur symbool weergegeven     , en de temperatuur weergave knippert.

Middels de        drukknoppen kunt U deze temperatuur instelling wijzigen.  Indien U de juiste temperatuur heeft gekozen, druk 

op OK om dit te bevestigen.

C Nadat u op OK heeft gedrukt (zie B) wordt er linksbovenaan het symbool weergegeven van de Economische temperatuur     , waarbij

wederom de temperatuur weergave knippert.

Middels de        drukknoppen kunt U deze temperatuur instelling wijzigen.  Indien U de juiste temperatuur heeft gekozen, druk 

op OK om dit te bevestigen.

D Nadat u op OK heeft gedrukt (zie C) wordt er linksbovenaan het symbool weergegeven van de Vorstbeveiliging temperatuur     , 

waarbij wederom de temperatuur weergave knippert.

Middels de        drukknoppen kunt U deze temperatuur instelling wijzigen.  Indien U de juiste temperatuur heeft gekozen, druk 

op OK om dit te bevestigen.

E Nadat U op OK heeft gedrukt (zie D), zal de temperatuurweergave gaan knipperen.

F Om deze instellingen te bewaren, draait U aan de draaiknop naar de positie programma instellingen         .

PROGRAMMA INSTELLINGEN: het instellen van dagen, tijden en temperaturen             .

A Draai de draaiknop naar de positie Programma instellingen            , de display geeft, boven het getal 4 dit symbool aan.

B Wanneer een frame om één van de getallen, de getallenreeks die de week aangeeft, knippert kunt U middels de        drukknoppen

de huidige datum aangeven (bijvoorbeeld 1 is maandag, 7 is zondag). Indien U dit heeft ingesteld druk op OK om dit te bevestigen.

C Nadat U op OK heeft gedrukt, zal de temperatuurweergave knipperen met daarbij het symbool van Comfort temperatuur, 

Economische temperatuur of de Vorstbeveiliging temperatuur.

Tevens knippert in de gecentreerde ring enige blokjes op tijdnivo 01:00.  Wanneer er twee gesloten blokje knipperen wordt hiermee

de Comfort temperatuur weergegeven, wanneer er één blokje knippert wordt hiermee de Economische temperatuur mee

weergegeven en wanneer er om en om een blokje knippert wordt hiermee de vorstbeveiliging weergegeven.

Tevens wordt er links van de temperatuurweergave de diverse symbolen weergegeven.

Middels de        drukknoppen kunt U de juiste temperatuurwaarde voor dat tijdstip instellen, druk op OK om dit te bevestigen.

D Herhaal de stappen (vanaf B) om de resterende dagen, tijden en temperatuurwaardes in te stellen.

Indien alle waardes zijn ingesteld druk U net zo lang op de OK toets todat de temperatuurweergave stopt met knipperen.

E Nadat U alles heeft ingesteld, zal een frame om één van de dagen in de dagenreeks knipperen.

F Draai de draaiknop naar            , de door U ingestelde waardes worden nu gestart.  In de display wordt                         

weergegeven.

KOPIEER FUNCTIE: het kopieren van een dag naar een andere dag  COPY

Nadat u een dag heeft ingesteld, zie ook PROGRAMMA INSTELLINGEN, kunt U deze dag kopieeren naar een andere dag.  Dit bespaart

tijd om de 2HEAT RF thermostaat volledig te programmeren.

Als voorbeeld: het kopieeren van maandag (getal 1 van de dagenreeks) naar donderdag (getal 4 van de dagenreeks).

A Draai de draaiknop naar Programma instellingen            , druk op         om de dag te selecteren.  Een frame om de geselecteerde  

dag knippert.  Druk op de OK knop voor een periode van 3 seconden, zodat het symbool COPY onder de batterijindicatie verschijnt.

B Houdt de COPY toets ingedrukt, en navigeer met behulp van de        drukknoppen naar bijvoorbeeld donderdag

(getal 4 van de dagenreeks).  In dit voorbeeld zal dan het frame om dag 4  gaan knipperen.

Laat hierna de COPY toets los.

C Om andere dagen te kopieeren, dient U bovengenoemde stappen (A tm B) te herhalen.

AANPASSINGEN: tijdelijke temperatuur aanpassingen

In de stand             , kan er tijdelijk een andere temperatuur worden ingegeven.

Als voorbeeld: De Comfort temperatuur is 20°C tussen 09:00 ~ 18:00, maar U wilt de temperatuur op tijdstip 10:00 verlagen naar 18°C, stel de 

temperatuur in middels de         drukknoppen.  Deze tijdelijke instelling vervalt wanneer deze tijdsperiode vervalt, in dit voorbeeld is dat 18:00.  

Bij deze aanpassing zal de temperatuurweergave op de display gaan knipperen en stopt na enkele seconden.

Indien u de draaiknop verdraait, zal deze tijdelijke instelling worden geannuleerd an automatich naar de instelling gaan die U heeft ingesteld.

AANPASSINGEN: schakelen tussen fabrieksinstelling en de door U ingestelde instellingen

A Draai de draaknop naar             , druk op de OK toets voor een periode van ca. 5 seconden.  Het symbool            verdwijnt van de display.

De fabrieksinstelling is nu geactiveerd.

B Indien U wederom op de OK toets drukt voor een periode van ca. 5. seconden, dan zijn beide symbolen weer in beeld:                                          

In dit programma wordt de door U opgegeven instellingen geactiveerd.
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EXTERNE VOEDING

Er is een mogelijkheid om de 2HEAT-RF chronothermostaat aan te sluiten op een externe 4~5Vdc voeding.  Aan de linkerzijde is een connector 

ingebouwd die aangesloten kan worden op een externe voedingseenheid.

CALIBRATIE VAN DE TEMPERATUUR

De 2HEAT-RF chronothermostaat kan op een eenvoudige wijze worden gecalibreerd, zodanig dat de temperatuur nagenoeg gelijk is met 

de werkelijke temperatuur.

Draai de draaiknop naar de Vorstbeveiligingsmodus        , druk dan op de knop OK en houdt deze ingedrukt.  Onder de batterijindicatie symbool          

(rechtsbovenaan in de display) wordt het symbool ADJUST weergegeven.  Tevens verdwijnt de temperatuurwaarde van het scherm, hiervoor

in de plaats worden twee getallen weergegeven gescheiden door een punt.

Middels de       drukknoppen kunt U de weergave temperatuur verhogen of verlagen.

Voorbeeld:  Indien blijkt dat de WERKELIJKE ruimtetemperatuur 24°C bedraagt, maar de 2HEAT-RF chronothermostaat geeft 23°C weer, dient U

    de thermostaat met +1 te calibreren.  In de display wordt dan weergegeven  1.0°C.
Nadat U de 2HEAT-RF chronothermostaat heeft gecalibreerd, kunt U de OK toets loslaten.

INITIALISERING TUSSEN THERMOSTAAT EN ONTVANGER

Elke zender (thermostaat) en ontvanger heeft vanuit de fabriek een unieke code meegekregen: de initialisatie heeft al 

plaatgevonden!   Indien er toch onverwacht problemen ontstaan, volg dan de hieronder staande instructies.

Nadat U het kapje heeft verwijderd van de ontvanger, bevinden er zich totaal 4 aansluitklemmen.  Bij 2 aansluitklemmen wordt weergegeven L en N,

hier sluit U 230Vac op aan middels een snoer met stekker.

Nadat beide worden gevoed dient u de volgende handeling uit te voeren;

- Druk op de knop van de ontvanger, de indicatie lamp van de ontvanger gaat knipperen.

- Draai de draaiknop van de chronothermostaat op stand OFF, druk tegelijkertijd op de twee        drukknoppen.

- Wanneer de lamp van de ontvanger niet meer knippert, is de initialisering beeindigd.

De kanaalkeuze geschiedt volledig automatisch, U hoeft hier geen instellingen voor aan te passen.  De signaal overdracht is gecodeerd om invloeden

van buitenaf te vermijden.

STATUS

Indien de thermostaat is uitgeschakeld (OFF), dan is het mogelijk om de status te kunnen bekijken en eventueel enige aanpassingen te maken.

Houdt de OK toets ingedrukt, aan de linkerzijde wordt een code weergegeven: ON, OF en PF.

Middels de        drukknoppen kunt U de codes wijzigen.

ON: schakelt de ontvanger in, de verwarming wordt nu geactiveerd.

OF: schakelt de verwarming uit.

PF: Vorstprotektie modus ingeschakeld.

ATTENTIE

1 De thermostaat moet zo worden gemonteerd, dat de luchtcirculatie vrij spel heeft.  Verder moet het een plek zijn die niet beinvloed kan worden

door andere warmtebronnen zoals;

- de zon

- radiatoren

- openhaardkachels

- tocht via de ramen

2 Alleen installateurs mogen de ontvanger aansluiten op een spanning van 230Vac.  De bekabeling en bedrading dient volgens de EN richtlijnen

te worden aangebracht.

MAATVOERINGEN
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OPENEN VAN DE THERMOSTAAT AANSLUITING OP EEN CV KETEL

AANSLUITING OP EEN VERDELER IN COMBINATIE MET EEN KLEP
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AANSLUITING ONTVANGER

CONFIG .A.

CONFIG .B.

CONFIG .A.

De ontvanger, die gevoed moet worden met 230Vac, is voorzien van een aantal contacten: L+N (voeding) en NO+NC (potentiaal vrij wissel

contact).  De  L + N dient te worden aangesloten op 230Vac.  De NO + P wordt bij de ketel aangesloten op de aansluiting van een thermostaat. 

Let hierbij wel op dat U de handleiding van Uw cv-ketel goed doorneemt, of informeer bij Uw ketel leverancier.

CONFIG .B.

De ontvanger, die gevoed moet worden met 230Vac, is voorzien van een aantal contacten: L+N (voeding) en NO+NC (potentiaal vrij wissel

contact).  De  L + N dient te worden aangesloten op 230Vac.  Op het P contact wordt de fase aangesloten (bruin, vanuit de voedingsbron),  

vanaf het NO contact naar het elektrische verwarmingsapparaat.

Vanaf het verwarmingsapparaat een blauwe draad (nul) naar de voedingsbron, tevens een geel/groene draad vanaf het verwarmingsapparaat

naar de voedingsbron.

Zorg ervoor de verbinding tussen ontvanger, voedingsbron en verwarmingsapparaat op een adequate manier aansluit.  Bij twijfel informeer

een specialist.

DIVERSEN

- Ga altijd veilig te werk, schakel de spanning uit en controleer dit middels een universeel meter of een gelijkwaardige spanningsmeter.

- Controleer altijd de aansluitingen of deze juist zijn aangesloten.

- De aansluiting dient volgens de (N)EN normen te worden gerealiseerd, schakel een installateur in.

- Informeer bij twijfel, altijd Uw leverancier.

- De ontvanger is gemaakt van fijne electronica, zorg ervoor dat U deze niet beschadigd.

- Elke thermostaat en ontvanger (set) is voorzien van een unieke code, laat deze intact en pas deze alleen aan indien nodig  (zie ook: 

INITIALISERING TUSSEN TUSSEN THERMOSTAAT EN ONTVANGER).

De 2HEAT-RF kan worden toegepast bij: elektrische verwarming zoals radiatoren, stralingspanelen, conventionele verwarming middels het aansturen

van de verwarmingsketel of bij stadverwarming de 2-weg klep, conventionele vloerverwarming middels bijvoorbeeld zone-regelingen (benodigd

zoneregelings unit)  of het aansturen van de verwarmingsbron.
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SYMBOLEN WEERGAVE

A Weergave temperatuur G Week status M Functie draaknop

B Comfort temperatuur H Verwarming aan / uit N Drukknop "omhoog"

C Economische temperatuur I Programma conditie O Drukknop "OK"

D Vorstbeveiliging temperatuur J Batterij conditie P Drukknop "omlaag"

E Tijd K ADJUST Q Temperatuur symbool (C of F)

F Status / Modus L COPY

TOEPASSINGEN

- Conventionele verwarming.

- Conventionele vloerverwarming

- Zoneregelingen

- Elektrische verwarming: zoals boilers, stralingspanelen, radiatoren etc.  NIET GESCHIKT VOOR ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 2HEAT chronotherm thermostaat: 2 stuks AA batterijen, a' 1.5V (eventueel middels een externe voedingsbron 4~5Vdc).

Voedingsspanning 2HEAT ontvanger: 230Vac.

Uitgangspanning 2HEAT ontvanger: potentiaalvrij contact (NO), maximaal 16A / 250Vac bij een ohmse belasting.

Temperatuur instellingswaarde: 4 ~ 35°C.

Temperatuur weergave: 0 ~ 40°C.

Temperatuur meting: 1/ min.

Display accuraatheid: 0,5°C.

Sensor: NTC, 3%.

IP waarde: 20.

Thermische waarde: 1K/3min.

Maximale  omgevingstemperatuur en vochtigheid: normale condities.

Frequentie: 433MHz, gecodeerde verbinding.

Afstanden tussen thermostaat en ontvanger: binnenshuis: 16/50 mtr, buitenshuis 100/300 mtr.

Software klasse: A.

Minimale programmeer interval: om het uur.

Montage thermostaat en ontvanger: wandmontage.

Certificering: CE, IS9001, ISO9002, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, B.T.73/23/EEC, 

E.M.C. 89/336/EEC, E.M.C. 93/68/EEC

Voor meer info: www.2heat.eu

Verkoop / distribiteur adressen in: Nederland, Belgie en Frankrijk


