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Deze plug-in thermostaat is ontworpen voor gebruik in 
combinatie met Invroheat infrarood warmtepanelen. De 
thermostaat heeft een digitaal display en stelt u in staat om 
de temperatuur nauwkeurig te regelen. Het apparaat heeft 
ook een ingebouwde timerfunctie, waardoor u specifieke 
tijden kunt instellen waarop het infrarood paneel aan en uit 
gaat. 

Het apparaat kent ook een handige energiebesparende 
modus die de temperatuur automatisch aanpast op basis van 
de temperatuur in de kamer. Deze thermostaat is eenvoudig 
te installeren en te gebruiken. Daardoor kunt u gemakkelijk en 
efficiënt de temperatuur met uw infraroodpaneel regelen.

- Energiebesparings-modus
- Digitaal display
- Nauwkeurige temperatuurcontrole 
- Geïntegreerde timerfunctie 
- Eenvoudige installatie en gebruik
- Vorstbeschermingsfunctie
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Afmetingen van de plug-in thermostaat

Parameter instelling
Zet de thermostaat uit, druk op de “M” knop en + knop 
tegelijkertijd om naar de parameterinstelling te gaan. Bij elke 
druk op de “M” knop gaat het apparaat naar de volgende 
instelling.

No. Onderwerp Bereik Standaard
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05

09

11

17
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19

Temp. calibratie

Vorst bescherming

Hysteresis diff.

Kinderslot

Fabrieksreset

Software versie

Software versie

-8 oC ~ +8 oC

5 oC ~ 15 oC

0.5 oC ~ 9 oC

0: Uitschakelen
1: Inschakelen

1: Ja en druk daarna op de 
aan/uit-knop ged. 5 sec.
Wacht tot app. herstart

0 oC

5 oC

0.5 oC

0

0
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Huidige PRG periode

Vakantie modus

Handmatige modus

Programmeer modus

Lage temperatuur

Weekdag

Kinderslot

Infrarood aan

De specificaties van de Plug-in thermostaat:

- Uitgangsspanning: 230V 
- Schakelcapaciteit: 3600W/16A 
- Back-up opslag: Ja, met EEPROM-technologie 
- Sensormodus: Interne sensor 
- Temperatuurinstellingen: 5°C - 35°C (standaard instelling),
   met stappen van 0.5°C 
- Nauwkeurigheid: +/- 0.5°C 
- Afmetingen thermostaat: 70 mm x 41.5 mm x 140 mm
- Kleur: Wit 
- IP-beschermingsklasse: 20 (binnen gebruik)
- Certificering: CE, RoHS

Bediening
Deze programmeerbare plug-in thermostaat heeft een 
kinderslot om te voorkomen dat kinderen onbedoelde 
wijzigingen aanbrengen in de instellingen. Om het kinderslot 
tijdelijk te ontgrendelen, moeten de + en - knoppen 
tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt worden. Vervolgens 
kunnen de knoppen gebruikt worden om de temperatuur, tijd 
en weekdagen in te stellen en te wijzigen. 
Druk op de “M”-knop om de wijzigingen op te slaan en het 
menu te verlaten.

Met deze programmeerbare plug-in thermostaat kunt 
u gemakkelijk tussen de verschillende modi schakelen. 
Druk op de “M”-knop om te kiezen tussen handmatige 
modus, vakantie modus en programmeerbare modus. In 
de handmatige modus kunt u de temperatuur handmatig 
instellen en aanpassen. In de vakantie modus wordt de 
thermostaat automatisch uitgeschakeld wanneer u 
langere tijd weg bent om energie te besparen. In de 
programmeerbare modus kunt u specifieke tijden en 
temperaturen instellen voor de verwarming om automatisch 
aan- en uit te schakelen. De thermostaat biedt veel flexibiliteit 
en gebruiksgemak.

Klok en Weekdag instelling 
Houd de ”M” knop gedurende 5 seconden ingedrukt. Stel de 
klok in (minuten - uren - weekdag) door de + en - knoppen 
in te drukken. Bij elke druk op de “M” knop gaat het apparaat 
naar de volgende instelling.

7 dagen programmeren instelling
Houd de “P” knop 5 seconden ingedrukt om de programeer 
modus instelling te openen. Stel het schema in (weekdag-
periode-starttijd en temperatuur) door der + en - knoppen in 
te drukken. Elke druk op de “P” knop gaat naar het volgende 
instellingsitem. 

Voorbeeld:

(ma - vr)

(zo)
(za)

Periode

Tijd Temp. Tijd Tijd TijdTemp. Temp. Temp.


