Monteringsveiledning
Armaturjonsson varmestyring
NB: Uten gateway
Kontrollboks
1
Monter kontrollboksen i skapet.
2
Tilkoble alle aktuatorene.
Aktuator (max 3 aktuatorer pr kanal).
4
Påse at det sitter en sikring i enheten.
5
Sett strøm på enheten.
a.
Aktuatorindikatorene blinker grønt før de slukker.
b.
Network Status LED blinker grønt.
6
a.
7.

Hold knappen på koordinatoren inne i 5 sekunder.
Koordinatoren begynner da å blinke rødt.
(den er nå i pair modus)
Network Status LED vil begynne å lyse konstant grønt.

Termostat Gulvvarme
1.
NB: husk å ha koordinator i PAIR modus.
2.
Sett i batterier, termostat booter og bilde 1 kommer opp.
3.
Velg UFH for gulvvarme – Trykk ok. Bilde 1a
Bilde 1
4.
Join kommer i displayet
5.
Pair – Trykk ok.
6.
Bilde 3:
		
UU1 (nr på master som skal tilkyttes)
Bilde 2
		
gr (brukes ved gruppe oppkobling)
		
1
(nr på kanalen på kontrollboksen termostaten skal styre
– Trykk piltast til høyre frem til det blinker på 1.
– Velg sone denne termostaten skal styre.
– Trykk ok. Temperaturen kommer opp på skjermen.
7.
Termostaten er meldt inn på kontrollboksen.

Armaturjonsson varmestyring

Termostat for radiatorventil (TRV)
1.
Sett i batteriene på TRV. La den konfigurere seg ferdig.
Når ventilen er montert på en radiator trykk på en av de 3 knappene slik
at den kalibrerer seg til ventilen. Dette må gjøres før den kan parres med
systemet.
2.
Trykk på paringsknappen og hold den inne i 10 sek. LED blinker rødt
NB: husk å ha koordinator i PAIR modus.
2.
Sett i batterier, termostat booter og bilde 1 kommer opp.
3.
Velg RAD for radiator – Trykk ok.
4.
Join kommer i displayet
5.
Pair – Trykk ok.
6.
0trv kommer opp i displayet. Trykk pil til høyre. 0 vil blinke
7.
1trv vil komme opp etter at Trv har lagt seg inn. Trykk da ok
Skal flere Trvr inn på samme termostat legges de inn en etter en og tallet
vil øke 1trv - 2trv - 3trv osv. MAX 6 pr termostat
Når alle er inne trykk ok .
Når innprogrammering er gjennomført trykk inn knappen på
koordinatoren i 5 sek. LED blir da fast rød.
TRV i lås
Knappene på TRV vil låse seg etter 30 sekunder.
For å aktivere knappene igjen trykk lukkeknappen og pairknappen inn samtidig
i 3 sekunder.
Åpne
LED vil blinke grønt – TRV er åpen igjen.
Resette kontrollboksen.
- Trykk og hold PAIR knappen inn i ca 10 sekunder.
- G1 og G2 LED lampen vil endre seg fra blinkende til
konstant rødt for så å slukke.
- Trykk inn resett knappen med egnet verktøy.
- Nettverk statuslampen skal nå blinke grønt og jevnt.

LED

Lukke

Pair

Resette termostat.
- Hold inne de 3 nederste knappene til det lyser 00 i displayet.
- Velg nr 47 med opp/ned tastene.
- Trykk ok
- RE lyser i displayet - trykk ok
- Termostaten tilbakestilles til fabrikkoppsett.
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Resette TRV.
- Trykk inn alle 3 knapper i 10 sek.

Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det
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