Therma-Control Automatische pompschakelaar / thermostaat met LCD clip- en bulbsensor
INSTALLATIEHANDLEIDING POMPSCHAKELAAR (bijlage)
Display
Omhoog toets
LED aanduiding
Functie toets
Omlaag toets

De 2HEAT Thermo Control draagt bij tot een efficiënter toevoer van warm water naar de verdeler, een
economischer gebruik van de circulatiepomp en besparing van energie. Wanneer er door de CV-ketel (of
aanvoer vanuit de stadsverwarming) geen warm water wordt geleverd, zal de circulatiepomp bij de vooraf
ingestelde temperatuur worden uitgeschakeld. Bij een temperatuur boven de vooraf ingestelde temperatuur
zorgt de pompschakelaar ervoor dat de circulatiepomp wordt ingeschakeld (de inschakeltemperatuur is
instelbaar). De 2HEAT Thermo Control voorkomt dat de circulatiepomp buiten het stookseizoen wegens
kalkaanslag vast komt te zitten. In deze periode wordt de circulatiepomp ieder etmaal ca. 30~60 seconden in
bedrijf gesteld. Toepassing van deze 2HEAT Thermo-Control resulteert in elektriciteitsbesparing. De
besparing is afhankelijk van het vermogen van de circulatiemotor.

Eerste installatie van de 2HEAT
Thermo Control;
1.
Wandcontact
doos van de
Thermo Control

2.
3.
4.

5.
6.

Temperatuurwaarde

Steek het witte stekkertje van de
bijgeleverde sensor in de pompschakelaar.
Aan de recherzijde bevindt zich een
sparing waar deze er maar op één manier
inpast.
Steek de 2HEAT Thermo Control in het
stopcontact.
Steek de stekker van de pomp in de
Thermo Control.
Monteer de sensorclip op de
aanvoerleiding van de verdeler van de
vloerverwarming (zie tekening aan de
linkerzijde).
Stel de gewenste schakeltemperatuur in.
Wanneer de display -:- aangeeft, dan is
de sensor NIET aangesloten of deze is
defect!

Celcius / Fahrenheit

Vorstbeveiliging

Pomp protectie functie

Verwarmingsfunctie

Uitgeschakeld

PIC.A

Koel / pompschakelaar

Instellen Inschakeltemperatuur pompschakelaar;
AAN/UIT functie: Druk 3 sec. op de FUNCTIE toets om de 2HEAT Thermo Control in of uit te schakelen, om de controller in te stellen dient deze ingeschakeld
te worden. De display geeft een temperatuurwaarde weer wanneer deze is ingeschakeld.







Druk op om de koel/pompschakelaarfunctie te selecteren. In de display moet dit symbool
worden weergegeven (zie Pic.A). Het symbool
is voor de
pompschakelaar functie niet van toepassing en mag ook niet in de display worden weergegeven.
Ga door tot het symbool
voor de functie als pompschakelaar verschijnt, dit symbool zal in de display knipperen.
Druk op de knop
of
om de ingestelde temperatuur te wijzigen, bijvoorbeeld U stelt de pompschakelaar in op 28°C. Tijdens het bepalen van de
insteltemperatuur verschijnt dit symbool
in de display. Deze verdwijnt na enkele seconden.
Na ca. 10 seconden keert het display automatisch terug naar de standaard weergave (de temperatuur die door de sensor gemeten wordt).
Het symbool
, op de display, knippert als de pomp van de verdeler aan is .

24 uurs cyclus bescherming;

De 2HEAT Thermo Control zal voor 30 ~ 60 seconden worden geactiveerd indien in de voorgaande 24 uur geen activiteit is geweest, wanneer deze functie
wordt geactiveerd zal het symbool
in de display knipperen.
Backup memory;

Door één van de knoppen voor 15 seconden ingedrukt te houden worden de instellingen: ingestelde temperatuur, °C/°F, en aan/uit functie opgeslagen in het
geheugen.
Voor verdere info verwijzen wij U graag naar de algemene handleiding van de 2HEAT Therma Control.

Informatie over de 2HEAT Therma Control treft u op www.thermostatenshop.eu en www.lvs-vloerverwarming.com
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