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Vloerverwarming, wat nu?!
Allereerst willen wij u feliciteren met het besluit om voor vloerverwarming te kiezen.

Een zeer verstandige keuze gezien de vele voordelen die vloerverwarming u kan bieden. Met name  
op het gebied van comfort, energiebesparing en de toepasbaarheid in combinatie met duurzame  
alternatieve energiebronnen is vloerverwarming een ideale manier van verwarmen.

Omdat de vloerverwarming niet direct na het installeren in gebruik kan worden genomen, is deze 
gebruiksaanwijzing als naslagwerk voor u samengesteld. Hierin vindt u een eenvoudige uitleg 
voor het in gebruik nemen van de vloerverwarming en worden verschillende toepassingen nader  
toegelicht. Ook worden er enkele tips gegeven voor het geval er zich storingen voordoen. Verder vindt 
u in deze gebruiksaanwijzing onze garantie bepalingen en -voorwaarden.

Ondanks dat JK vloerverwarming er naar streeft om een product af te leveren dat in alle opzichten  
tot tevredenheid stemt, zijn wij van mening dat uw opmerkingen ten aanzien van ons product,  
werkwijze of personeel ons kunnen helpen e.e.a. wellicht nog verder te verbeteren.

Reacties kunt u richten aan:
info@JK-nl.com (graag het ordernummer van de werkbon vermelden). Uiteraard kunt u deze ook 
richten aan het hieronder vermelde postadres.

Tot slot wenst JK u veel plezier en comfort van uw vloerverwarming.

Wij adviseren u de voor uw systeem van toepassing zijnde hoofdstukken in dit boekje 
in zijn geheel te lezen voordat u de vloer verwarming in gebruik neemt! 

JK vloerverwarming B.V.
Fahrenheitstraat 39
6716 BR Ede
Postbus 45
6710 BA Ede
T 0318 - 636329
F 0318 - 638928

Bezoek ook onze website voor meer informatie www.JK-nl.com
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Algemeen
Ter verduidelijking wordt in de hierna volgende tekst verwezen 
naar de tekeningen op pagina 12, 13 en 14. JK hanteert 3 typen 
verdelers. De Basic-, stadsverwarming- en LT verdeler. Indien er 
verwezen wordt naar onderdelen (nummers) dan kunt u de te-
kening raadplegen waarop de afbeelding staat die overeenkomt 
met de bij u geplaatste verdeler. (Deze kunnen qua uitvoering 
iets afwijken) 

Tip: Open of losdraaien is altijd (linksom) tegen de wijzers van 
de klok in of neem als voorbeeld de schroefdop van een fles.

Uitharden en drogen
Nadat de vloerverwarming is geïnstalleerd en de vloer is af-
gewerkt, kunt u de vloerverwarming nog niet direct in gebruik  
nemen. Allereerst dient de dekvloer en/of de lijm en het voeg-
sel te drogen en uit te harden. Aangezien het zeer belangrijk is 
dat het vocht de tijd krijgt om uit de vloer te verdampen, moet er  
rekening worden gehouden met een droogtijd van 3 tot 6 weken. 
Vooral bij verse dekvloeren en als plavuizen in de specie of mortel 
worden aangebracht dient er voldoende droogtijd in acht te worden  
genomen (raadpleeg hiervoor uw leverancier). Bij vloeren waar 
de vloerverwarming in een uitgeharde en droge dekvloer wordt 
ingeslepen kunt u doorgaans al enkele dagen na het aanbrengen 
van de afwerking van de vloer de vloerverwarming in werking 
stellen (raadpleeg ook hier uw leverancier van de vloerafwerking). 

In bedrijf stellen (met aangesloten en werkende cv-installatie)
Als de periode voor het uitharden en drogen van de vloer  
voorbij is, dan kunt u beginnen met het in bedrijf stellen van 
de vloerverwarming. Allereerst draait u de verschillende groep- 
retourafsluiters (8) van de verdeler open. Van deze afsluiters is 
er één per groep aanwezig. Heeft u een verdeler met 4 groepen 
dan heeft u ook 4 groep-retourafsluiters (8) Vervolgens opent u 
het retourventiel (5). Dit doet u door het blauwe afschermkapje 
van dit ventiel te draaien en de hieronder geplaatste inbus met 
een inbussleutel geheel uit te draaien (linksom totdat deze  
blokkeert). Bij een stadsverwarmingverdeler is het retourventiel 
(5) vervangen door een retour thermostaatkraan (19). Deze dient 
in dat geval geheel geopend te worden (is begrensd op 40ºC).  
Vervolgens steekt u de stekker (13) in het stopcontact en stelt u 
de aanvoer thermostaatkraan (3) in op 20ºC. Deze temperatuur  
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verhoogt u om de 3 dagen met 5ºC tot 45ºC is bereikt (Dit is wel afhankelijk van de  
type’s vloerafwerking dat gelegd wordt.) U kunt tot maximaal 50ºC instellen. Maar dit 
kan er in sommige gevallen (afhanke lijk van de installatie) voor zorgen dat de maximale 
temperatuurbeveiliging in werking treedt (zie pagina 17 omschrijving van de geïnte-
greerde maximale temperatuurbeveiliging, en pagina 23/24 storingen oplossen). Vraag 
uw vloerafwerking leverancier om een opstookprotocol!

Uitleg van enkele begrippen
Bijverwarming
Vloerverwarming als bijverwarming wil zeggen dat er naast de vloerverwarming een  
andere vorm van verwarming aanwezig is (b.v. radiatoren, luchtverwarming of  
convectoren). Omdat vloerverwarming trager reageert dan de hiervoor genoemde  
systemen is het mogelijk dat de op de kamerthermostaat ingestelde kamertempera-
tuur door de warmteafgifte van b.v. radiatoren zo snel bereikt wordt dat de vloer geen 
tijd krijgt om warm te worden. Hierbij kun je in het algemeen stellen dat, hoe meer de  
ruimte door b.v. radiatoren verwarmd wordt (dus hoe meer radiatoren er aanwezig zijn 
en hoe verder deze geopend worden) hoe geringer de invloed van de vloerverwarming is. 
Om het effect van de vloerverwarming te vergroten, kunt u de radiatoren die aanwezig 
zijn in de ruimte waar de kamer thermostaat is geplaatst dichtdraaien. Hierdoor zal de 
vloerverwarming als hoofdverwarming gaan werken. Wordt de op de kamerthermostaat 
ingestelde temperatuur niet bereikt dan kunt u één of meerdere radiatoren (het beste  
degene die het verst van de kamer thermostaat verwijderd is) iets open draaien. Het hier 
genoemde voorbeeld met radiatoren geldt ook voor andere afgiftesystemen zoals
convectoren of luchtverwarming.

Hoofd/Basis verwarming
Bij hoofdverwarming wordt de warmtebehoefte geheel of hoofdzakelijk door de vloer-
verwarming geleverd, waarbij u alleen te maken heeft met de instelling van de aan-
voer thermostaatkraan (3) (dit is de maximale temperatuur van het aanvoerwater) en de  
instelling van de kamer thermostaat (ruimtetemperatuur).

In beide gevallen (hoofd- en bijverwarming) geldt echter dat de kamer thermostaat  
bepaalt of er warmte nodig is. Wordt de ruimte verwarmd door een externe warmtebron, 
b.v. een openhaard of door middel van directe zon instraling, dan zal de cv-ketel en dus 
ook de vloerverwarming (tijdelijk) geen of minder warmte leveren.

Inregelen
Omdat de vloerverwarmingverdeler de temperatuur van het aanvoerwater constant 
op de ingestelde waarde houdt, zal er tijdens het opwarmen van de vloer veel warm 
cv-water nodig zijn. Is de vloer eenmaal op temperatuur dan is er veel minder warm 
cv-water nodig. Als er veel warm cv-water voor de vloerverwarming nodig is en dit 
niet door de cv-ketel wordt aangevoerd (doordat er b.v. veel radiatorkranen geheel  
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geopend zijn), dan zal de vloer niet of minder op tempera-
tuur komen. Door de radiatoren in de woning in te regelen 
zal er meer warm cv-water naar de vloerverwarmingverdeler  
stromen. Bij het inregelen van de radiatoren kan het beste van 
een geheel gesloten radiatorkraan uitgegaan worden, waarbij 
een halve slag open vaak al de gewenste warmteafgifte van 
de radiator geeft en er veel minder warm water doorstroomt. 
Door het inregelen te beginnen bij de radia tor waarvan de  
aansluiting het dichtst bij de aansluiting van de vloerverwar-
mingverdeler zit, kan mogelijk voorkomen worden dat nog  
meer radiatoren ingeregeld moeten worden. Wordt de vloer-
verwarming gebruikt als hoofdverwarming en zijn er verder 
in de woning geen radiatoren geopend dan kan er, doordat de  
cv-ketel zijn warmte niet voldoende kwijt kan, een storing van 
de ketel optreden (bij installaties zonder bypass ventiel). In dit  
geval dienen er (naar behoefte) radiatoren geopend te worden 
zodat er voldoende circulatie in de cv-installatie mogelijk is. 
Ook als er thermostaatkranen op de radiatoren gemonteerd zijn 
kan deze storing optreden. In bovenstaande gevallen dient een  
bypass ventiel aangebracht te worden. Kijk voor de uitleg over de 
bypass ventiel op pagina 18

De invloed van een hogere of lagere temperatuurinstelling van 
de aanvoer thermostaatkraan (3) is als volgt:
•  Een lagere temperatuur instelling betekent dat de vloer langzamer 

opwarmt en de maximale vloertemperatuur beperkt kan worden. 
Met als gevolg dat ook de maximale warmteafgifte beperkt 
wordt.

•  Een hogere temperatuur instelling heeft het tegenovergestelde 
tot gevolg: namelijk een snellere opwarming en een hogere 
maximale warmteafgifte.

Overigens is het zo dat de op de verdeler ingestelde aanvoer  
temperatuur van het water voor de vloerverwarming alleen  
bereikt wordt als de verwarmingsinstallatie (voldoende) warmte 
levert en er ook warmte nodig is. Zo levert een cv-ketel met 
warmwater voorziening geen warmte voor de woning  tijdens het 
tappen van warm water (b.v. douchen) of het opwarmen van een 
boiler. Ook levert een cv-ketel geen warmte meer als de ingestelde 
ruimtetemperatuur bereikt is.

Kamertemperatuur
De instelling van de gewenste kamertemperatuur gebeurt  
meestal door middel van een kamerthermostaat. Simpel gezegd 
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schakelt deze de toevoer in van de warmte vanuit CV ketel of warmtepomp als de  
ruimte onder een bepaalde temperatuur komt en weer uit als de ingestelde temperatuur 
bereikt is. De instelling van de aanvoer thermostaatkraan (3) heeft geen directe invloed 
op de uiteindelijke kamertemperatuur, wel is het zo dat als de ingestelde temperatuur 
van de aanvoer thermostaatkraan (3) laag is, de ruimte mogelijk niet op temperatuur 
kan komen. Dit als gevolg van een te lage warmte afgifte ten opzichte van het aanwezige 
warmteverlies. Als de vloerverwarming als basis-/hoofdverwarming is geïnstalleerd 
dan heeft een lagere instelling van de aanvoer thermostaatkraan (3) ook als gevolg dat 
de temperatuur van de ruimte langzamer omhoog gaat. Als de vloerverwarming als  
bijverwarming is geïnstalleerd (naast b.v. radiatorverwarming) dan zal bij een lagere  
instelling van de aanvoer thermostaatkraan (3) de hoeveelheid warmte die door de  
vloerverwarming wordt geleverd, afnemen en de warmteafgifte van de radiatoren  
toenemen (zie ook ’uitleg van enkele begrippen’ op pagina 6).

Vloertemperatuur
De uiteindelijke vloertemperatuur is afhankelijk van de warmtevraag (instelling van de 
kamerthermostaat) en het warmteverlies van de woning of vertrek. De temperatuur van 
de vloer zal hoger worden naarmate de instelling van de kamerthermostaat hoger is en/
of het warmteverlies groter. Het warmteverlies is simpel gezegd de warmte die verloren 
gaat naar buiten toe door de bouwkundige constructie en door het ventileren van de  
woning en/of de ruimtes en wordt hoofdzakelijk bepaald door:
a)  De buitentemperatuur.
b)  De mate waarin er geventileerd wordt.
c)  De isolatie van de woning.

Dit warmteverlies neemt toe naarmate de buiten temperatuur daalt, er meer  
geventileerd wordt en de woning minder goed geïsoleerd is. Dit betekend dat er meer 
energie verbruik nodig is. 

Uit het vorige valt af te leiden dat de temperatuur van de vloer afhankelijk is van  
verschillende factoren waardoor deze in temperatuur kan variëren als gevolg van:
a)  De persoon, wordt er veel of weinig geventileerd. Staat de kamer thermostaat hoog of 

laag.
b)  De woning, nieuwe woningen zijn vaak beter geïsoleerd dan oude. Hoe is de woning 

gesitueerd (vrijstaand, tussenwoning).
c)  Het seizoen, zomer of winter (warm/koud), veel of weinig wind. De aanvoer  

thermostaatkraan (3) heeft slechts als invloed dat hij de vloertemperatuur kan  
beperken. Een lagere instelling heeft als gevolg dat de maximaal bereikbare vloer- 
temperatuur ook omlaag gaat.
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Stadsverwarming
Bij stadsverwarming wordt de warmte die nodig is om de woning 
te verwarmen verzorgd door een energiemaatschappij. Dit  
gebeurt door middel van een netwerk van leidingen waar warm 
water door gepompt wordt. In de woning is een aftakking van 
dit leidingnetwerk aanwezig in de vorm van een aanvoer- en  
retourleiding waarop de diverse verwarmingselementen kunnen 
worden aangesloten. Dit kunnen radiatoren, convector putten, 
vloerverwarming maar ook boilers voor warm tapwater zijn. 
De temperatuur van het water in dit leidingnetwerk wordt vaak  
geregeld aan de hand van de buitentemperatuur. Wordt de  
verwarmingsinstallatie die op een dergelijk systeem is aange-
sloten met een kamerthermostaat uitgerust, dan zal de aanvoer 
van warm water stoppen wanneer de op de kamerthermostaat 
ingestelde temperatuur bereikt is (vergelijkbaar met een cv- 
installatie). Heeft de verwarmingsinstallatie geen kamerther-
mostaat (meestal worden dan alle radiatoren met thermostaat-
kranen uitgerust) dan zal de vloertemperatuur naar behoefte 
moeten worden ingesteld op de vloerverwarmingverdeler. Dit 
kan door de aanvoer thermostaatkraan (3) hoger of lager in 
te stellen. Bij verschillende energiemaatschappijen worden er  
aanvullende eisen gesteld aan de vloerwarmingverdeler. Deze  
eisen zijn ter beveiliging van het warmtedistributiesysteem 
en hebben geen invloed op de werking van de verdeler (zie ook  
stadsverwarming verdeler pagina 13). Het kan dus zijn dat de  
geplaatste verdeler iets afwijkt van de verdelers op de tekening.
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Vullen/ontluchten van cv-installatie 
en vloerverwarming
Wanneer de cv-installatie is afgetapt, dan dient u de hele installatie te vullen en te  
ontluchten. Ga daarbij als volgt te werk:
1)   Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie en de aanvoer- en retourkranen (3, 5  

 en 8) van de vloerverwarmingverdeler open.
2)   Plaats een vulslang (laat deze eerst vol met water lopen i.v.m. lucht) op de koudwater- 

 kraan en op het vulpunt van de cv-installatie.
3)   Open de koudwaterkraan en daarna de kraan bij het cv-vulpunt (deze volgorde  

 aanhouden om te voorkomen dat er warm cv-water terug in de vulslang kan  
 stromen).

4)   Vul de cv-installatie tot een druk van ca. 2 bar. Tijdens het vullen de cv-installatie  
 regelmatig ontluchten via het hoogst gelegen ontluchtingspunt. Als de cv-installatie  
 op druk is dan sluit u de cv-vulkraan.

5)   Ontlucht nu alle radiatoren en de verdeler (zie onderstaande punten 6-15) op de  
 gebruikelijke wijze (ontluchtingskraantje openen tot er alleen nog water uit komt).  
 Tijdens het ontluchten van de radiatoren en de vloerverwarming dient u ervoor te  
 zorgen dat de cv-installatie op druk blijft. Dit doet u door de cv-vulkraan te openen  
 als de druk van de cv-installatie onder de ca. 1,5 bar komt. E.e.a. is het eenvoudigst  
 uit te voeren met twee personen, waarbij één persoon ontlucht en één persoon de  
 installatie op druk houdt.

Ontluchten van de vloerverwarming
(bij systeemdruk continu boven de 1,5 bar)

6)   Bevestig een slang m.b.v. een slangklem op de aftapkraan (14). Plaats het uiteinde  
 van de slang in een emmer of afvoerput.

7)   Stop de stekker (13) van de circulatie pomp in het stopcontact.
8)   Draai de schroef die zich in de aftapkraan (14) bevindt open met een radiator sleutel  

 zodat water en aanwezige lucht uit het vloerverwarmingssysteem kan ontsnappen.
9)   Laat het vloerverwarmingssysteem nu ca. 2 min. (of enkele emmers) doorspoelen  

 zodat de aanwezige lucht uit de verdeler en vloerverwarmingsbuizen wordt  
 verwijderd. Draai hierna de aftapkraan weer dicht. Let op dat de druk niet onder de  
 1,5 bar komt.

10)  Draai de groep retourafsluiter (8) van groep 1 open en laat deze groep ±2 min. 
open zodat de eventueel nog in de vloerverwarmingsbuis aanwezige lucht door de  
opening van de ontluchter kan ontsnappen. Tijdens dit ontluchten moet u enkele  
malen de stekker van de circulatiepomp kortstondig uit het stopcontact halen zodat  
de in de circulatiepomp aanwezige lucht kan ontsnappen. Draai vervolgens de groep 
retourafsluiter (8) van groep 1 weer dicht.

11)  Herhaal punt 11 voor groep 2 en vervolgens voor alle overige groepen.
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12)  Breng de cv-installatie op druk (± 2 bar) en sluit de cv- 
vulkraan. Sluit hierna pas de koudwaterkraan (i.v.m. het eerder 
genoemde terugstromen van warm cv-water in de vulslang).

13)  Stop de stekker van uw cv-ketel in het stopcontact en volg 
de eventuele instructies voor het opstarten van uw cv-ketel. 
Het is raadzaam om indien de cv-installatie opnieuw gevuld 
is de druk van de installatie van tijd tot tijd te controleren en 
eventueel bij te vullen en te ontluchten (punt 5 en 10 t/m 14).

Ontluchten van de circulatie A-labelpomp (Wilo Para)
Ontluchting De ontluchtingsfunctie wordt door lang indrukken 
(3 seconden) van de bedieningstoets geactiveerd en ontlucht de 
pomp automatisch. Het verwarmingssysteem wordt daarbij niet 
ontlucht.
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Basic verdeler

1 =   Aanvoer verdeelbalk 
2 =   Retour verzamelbalk
3 =   Instelbare thermostaat kraan 
 (aanvoer)*
4 =   CV-aansluiting 3/4”
5 =   Instelbaar retourventiel
6 =   Aansluitkoppeling  

vloerverwarmingsbuis
7 =   Hygroscopische ontluchter
8 =   Groep-retourafsluiter
9 =   Temperatuurmeter 

10 =   Circulatiepomp
11 =   Toerental instelling circulatiepomp
12 = Stelklep / keerklep
13 =  Aansluitsnoer met stekker
14 =  Aftapkraan
15 =  Type aanduiding met serienr.
16 =  Kunststof (rubber) bevestigingstules
17 =  Geïntegreerd capillair van 
 thermostaatkraan
18 =  In stroomkabel geïntegreerde 
 maximale temperatuurbeveiliging

* capillair geïntegreerd in verdeelbalk, bij stadsverwarming dubbel instelbaar
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1 =   Aanvoer verdeelbalk 
2 =   Retour verzamelbalk
3 =   Instelbare thermostaat kraan 
 (aanvoer)*
4 =   CV-aansluiting 3/4”
6 =   Aansluitkoppeling  

vloerverwarmingsbuis
7 =   Hygroscopische ontluchter
8 =   Groep-retourafsluiter
9 =   Temperatuurmeter

10 =   Circulatiepomp
11 =   Toerental instelling circulatiepomp
12 = Stelklep / keerklep
14 =  Aftapkraan
15 =  Type aanduiding met serienr.
16 =  Kunststof (rubber) bevestigingstules
17 =  Geïntegreerd capillair van 
 thermostaatkraan
19 = Thermostaatkraan retourwater

* capillair geïntegreerd in verdeelbalk, bij stadsverwarming dubbel instelbaar

17

Basic verdeler 
stadsverwarming
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LT-verdeler

1 =   Aanvoer verdeelbalk 
2 =   Retour verzamelbalk
4 =   CV-aansluiting 3/4”
6 =   Aansluitkoppeling  

vloerverwarmingsbuis
7 =   Hygroscopische ontluchter
8 =   Groep-retourafsluiter

9 =   Temperatuurmeter
14 =  Aftapkraan
15 =  Type aanduiding met serienr.
16 =  Kunststof (rubber) bevestigingstules
20 =  Kogelkraan (afsluiter)
21 = Waterdrukmeter 
22 = Flowregelaar

* capillair geïntegreerd in verdeelbalk, bij stadsverwarming dubbel instelbaar

120
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Uitleg onderdelen 
vloerverwarmingverdeler
Op pagina 12 t/m 14 staan afbeeldingen van de verschillende 
soorten verdelers met daarbij een lijst met omschrijvingen van  
de verschillende onderdelen die door nummers aangegeven  
worden. Hierna geven we een korte uitleg over de functie van deze 
onderdelen.

1. Aanvoer verdeelbalk
Dit onderdeel verdeelt het, op temperatuur gebrachte, water uit de  
CV-ketel/Warmtepomp/Stadsverwarming over de verschillende 
groepen van de vloerverwarming. Hier worden de aanvoerzijde 
van de vloerverwarmingsbuizen op aangesloten.

2. Retour verzamelbalk
Op de retour verzamelbalk wordt de retourzijde van de vloerver-
warmingsbuizen aangesloten. Hierin wordt het retourwater uit de 
vloerverwarmingsbuizen verzameld. Een gedeelte van dit water  
stroomt terug naar de cv- verwarmingsinstallatie, de rest wordt  
gemengd met warm water uit de verwarmingsinstallatie om  
daarna weer in de aanvoer verdeelbalk te komen.

3. Thermostaatkraan aanvoer
Hiermee wordt de temperatuur ingesteld van het water dat in 
de vloerverwarmingsbuizen terechtkomt (instelbaar van 0 tot 
50ºC). Door middel van een temperatuurvoeler (17) wordt de 
temperatuur van het water in de aanvoerverdeelbalk gemeten. 
Vervolgens wordt de thermostaatkraan automatisch verder  
geopend of gesloten om er voor te zorgen dat er precies voldoende 
heet water uit de verwarmingsinstallatie doorgelaten wordt 
om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden. Op 
de thermostaatkraan wordt de aanvoerleiding van de verwar-
mingsinstallatie aangesloten.

4. Cv-aansluiting 3/4”
Hierop worden de aanvoer- en retourleiding van de cv-installatie 
aangesloten. De ½”-versie door middel van directe knelringen  
(2 t/m 6 groepen) en de ¾”-versie door middel van een koppeling.

5. Retourventiel
Hiermee kan het water dat terug naar de verwarmingsinstal-
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latie stroomt worden afgesloten. Op de retourafsluiter wordt de retourleiding van de  
verwarmingsinstallatie aangesloten.

6. Aansluitkoppeling vloerverwarmingsbuis ø 14 of ø 16 [mm] 
Met deze koppeling wordt de vloerverwarmingsbuis aan de verdeler gekoppeld.

7. Hygroscopische ontluchter
Deze automatische ontluchter zorgt ervoor dat de eventueel in het vloerverwarmings- 
systeem aanwezige lucht verwijderd wordt.

8. Groep-retourafsluiter
Deze afsluiter dient ervoor om de doorvoer van water per groep te kunnen afsluiten.  
Indien deze afsluiter dicht gedraaid wordt, zal deze groep geen warmte meer aan de vloer 
afgeven (een gedeelte van de vloer blijft dan koud). 

9. Temperatuurmeter aanvoerwater
Deze meter geeft de temperatuur aan van het aanvoerwater dat de vloerverwarmings-
buis ingaat.

10. Circulatiepomp (A-labelpomp)
De circulatiepomp zorgt ervoor dat het verwarmde water door de vloerverwarmingsbuis 
wordt rond gepompt. 

11. Instellingsknop programma circulatiepomp
Met deze standenschakelaar kunnen 3 verschillende (oplopende) toerentallen voor de 
circulatiepomp gekozen worden. Hoe hoger het toerental hoe groter de capaciteit van de 
circulatiepomp (zie ook pagina 30, ’storingen oplossen’).

12. Plug 3/4” - Stelklep - Keerklep
In de standaard verdeler heeft deze plug slechts een afdichtende functie. De mogelijkheid 
bestaat echter om de plug te verwijderen en te vervangen door een stelklep of keerklep. 
De keerklep is een terugstroombeveiliging die noodzakelijk is bij stadsverwarming- 
verdelers. De stelklep maakt het mogelijk de verdeler ’actief’ te maken, waardoor de  
circulatiepomp van de verdeler min of meer zijn eigen cv-water aanzuigt.

13. Aansluitsnoer met stekker
Met dit aansluitsnoer en aangegoten stekker met randaarde wordt de verdeler aangesloten 
op het elektriciteitsnet (230 volt).

14. Aftapkraan
Door deze aftapkraan is het mogelijk het vloerverwarmingssysteem te ontluchten of af 
te tappen.

15. Type aanduiding met serienummer
Op deze plaat staat het type van de verdeler (b.v. Ultra of Basic) met het unieke serie- 
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nummer van de verdeler. De specificaties van de verdeler staan 
onder dit serienummer in het JK registratie systeem.

16. Kunststof (rubber) bevestigingstules
De kunststof bevestigingstules dempen de minimale maar  
onvermijdelijke mechanische trillingen van de verdeler en  
dragen zo bij aan een maximale geluidsreducering.

17. Geïntegreerd capillair van thermostaatkraan
Deze met vloeistof gevulde temperatuurvoeler is d.m.v. een holle  
draad verbonden met de thermostaatkraan (3 of 20), en regelt 
in combinatie met de instelling van de thermostaatkraan de  
hoeveelheid water die doorgelaten wordt om de ingestelde  
temperatuur te bereiken.

18. In stroomkabel Geïntegreerde maximale 
temperatuurbeveiliging
Deze beveiliging schakelt de circulatiepomp (10) uit als er (door 
calamiteiten) water warmer dan 55ºC de vloerverwamingsbuizen 
in stroomt. Deze voorziening wordt achter op de aanvoerbalk 
van de verdeler bevestigd. Deze beveiliging reageert op een te 
hoge temperatuur.

19. Thermostaatkraan retourwater
Deze kraan is uitsluitend aanwezig op de stadsverwarmingver-
delers en is een voorschrift van veel energie-maatschappijen. 
Deze thermostaatkraan zorgt ervoor dat als de aanvoer- 
thermostaatkraan (3) stuk gaat, en er dus zeer warm water door 
de vloerverwarmingsbuizen zou kunnen gaan stromen, ook de  
retour temperatuur beveiligd/geregeld wordt. De maximale 
retour temperatuur moet ingesteld worden op 40 ºC. Hierdoor kan  
er geen water warmer dan 40 ºC in de retourleiding van de 
energie  maatschappij terechtkomen (zie ook stadsverwarming 
pagina 9).

20. Kogelkraan
Hiermee kunt u handmatig de aanvoer en retour open zetten of 
afsluiten.

21. Waterdrukmeter
De waterdrukmeter dient op ca. 2 Bar te staan.

22. Flowregelaar
Met deze regelaar kan de watertoevoer per groep geregeld  
worden.
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Bypass in de installatie
 
Op het moment dat de vloerverwarmingsverdeler de op de thermostaatkraan ingestelde 
temperatuur heeft bereikt,zal deze de toevoerleiding van de CV-installatie afsluiten.   
Gebeurt dit in één van de onderstaande situaties dan bestaat de kans dat er geen  
stroming meer mogelijk is in de CV-installatie en kan de CV-ketel een storing melden. Dit  
is overigens afhankelijk van het merk en type  warmtebron (CV-ketel of warmtepomp), 
raadpleeg hiervoor de handleiding van uw ketelleverancier.
 
CV-ketel gaat op storing met een melding “stromingsprobleem” of een soort gelijke  
uitdrukking. Dit probleem kan zich voordoen als er vloerverwarming is aangelegd en:

a) Alle aanwezige radiatoren dicht staan.
b) Er geen radiatoren aanwezig zijn.
c) De aanwezige radiatoren voorzien zijn van thermostaatkranen.

In de situatie genoemd onder a) kan het openen van één radiator het probleem al  
verhelpen. In het geval dat het niet wenselijk is dat er een radiator geopend wordt of in 
de situaties zoals genoemd onder b) en c) kan het installeren van een bypassventiel een 
oplossing bieden. Het bypass- of drukverschilventiel dient bij voorkeur in een 22 mm 
leiding op minimaal 6 meter van de CV-ketel gemonteerd te worden. Er dient een 3/4”  
drukverschilventiel gebruikt te worden.

Als er een bypassventiel gemonteerd wordt, zal op het moment dat er in de CV-installatie 
geen stroming meer mogelijk is, de klep in het ventiel open gedrukt worden waardoor er 
weer stroming mogelijk is. 

Het moment waarop de klep opent is in te  
stellen d.m.v. een knop waarmee de veerdruk 
kan worden verhoogd of verlaagd. Instellen 
dient te gebeuren met alle afsluiters van  
radiatoren en vloerverwarming gesloten en 
de knop geheel ingedraaid (hoge voordruk).  
Vervolgens de knop zover als nodig uitdraaien 
of uitgaan van een geheel uitgedraaide stand 
(lage voordruk). Dan de knop in draaien tot de 
storing optreedt en vervolgens één slag terug 
draaien en opnieuw testen.

Probleem
CV-ketel gaat op storing met een melding “stromingspro-
bleem” of een soort gelijke uitdrukking.

Dit probleem kan zich voordoen als er vloerverwarming is 
aangelegd en:
a) Alle aanwezige radiatoren dicht staan.
b) Er geen radiatoren aanwezig zijn.
c)  De aanwezige radiatoren voorzien zijn van thermostaat-

kranen.

Wat gebeurt er
Op het moment dat de vloerverwarmingsverdeler de op de 
thermostaatkraan ingestelde temperatuur heeft bereikt, zal 
deze de toevoerleiding van de CV-installatie afsluiten. Gebeurt 
dit in één van de boven genoemde situaties dan bestaat de 
kans dat er geen stroming meer mogelijk is in het CV-circuit en 
kan de CV-ketel een storing melden. Dit is overigens afhanke-
lijk van het merk en type CV-ketel.

Verhelpen van de storing
In de situatie genoemd onder a) kan het openen van één radiator het probleem al verhelpen.
In het geval dat het niet wenselijk is dat er een radiator geopend wordt of in de situaties zoals genoemd onder b) en c) kan het 
installeren van een bypassventiel een oplossing bieden.

Het bypass- of drukverschilventiel dient bij voorkeur in een 22mm leiding op minimaal 6 meter van de CV-ketel gemonteerd te 
worden. Er dient een 3/4” drukverschilventiel gebruikt te worden.

Werking
Als er een bypassventiel gemonteerd wordt, zal op het moment dat er in de CV-installatie geen stroming meer mogelijk is, de klep 
in het ventiel open gedrukt worden waardoor er weer stroming mogelijk is.
Het moment waarop de klep opent is in te stellen dmv een knop waarmee de veerdruk kan worden verhoogd of verlaagd. Instellen 
dient te gebeuren met alle afsluiters van radiatoren en vloerverwarming gesloten en de knop geheel ingedraaid (hoge voordruk). 
Vervolgens de knop zover als nodig uitdraaien of uitgaan van een geheel uitgedraaide stand (lage voordruk). Dan de knop in 
draaien tot de storing optreedt en vervolgens één slag terug draaien en opnieuw testen.

Installeren van een Bypass

Bypass installeren

F_NL_Bypass_A4_3_FC.indd   1 28-10-10   11:03
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De verschillende soorten 
verdelers
Hierna volgt een uitleg over de werking van de verdeler in het  
algemeen en voor sommige verdelers worden hun specifieke  
eigenschappen en werking toegelicht.

Algemeen
De vloerverwarmingverdeler zorgt ervoor dat warm water uit 
een verwarmingssysteem (b.v. een cv-installatie) gemengd 
wordt met het koudere retourwater van de vloerverwarming. 
Verder zorgt de verdeler er voor dat de watertemperatuur die 
door het mengen ontstaat constant op een ingestelde waarde  
gehouden wordt. Dit laatste gebeurt door de aanvoer thermos- 
taatkraan (3). Vervolgens zorgt de verdeler er voor dat het op 
temperatuur gebrachte water d.m.v. een circulatiepomp (10) door 
de vloerverwarmingsbuizen circuleert. Tijdens dit transport 
door de vloerverwarmingsbuizen kan het water de warmte  
afgeven aan de vloer waarna deze de warmte weer afgeeft  
aan de ruimte boven de vloer. Aan de retourzijde van de vloer- 
verwarmingsbuis komt het afgekoelde water (de warmte is  
inmiddels afgegeven aan de vloer en ruimte) weer terug in de 
vloerverwarmingverdeler en wordt gedeeltelijk gemengd met 
warm cv-water waarna het gemengde warme water opnieuw 
door de vloerverwarmings buizen wordt gepompt.

Basic verdeler
Deze verdeler heeft de bovenstaande werking en wordt toegepast 
als er geen specifieke eisen gesteld worden. De Basic verdeler 
heeft maximaal 13 groepen.

Buiten de algemene eigenschappen voor verdelers is dit type  
verdeler zo opgebouwd dat de afstand van de circulatiepomp 
tot de aansluiting van aanvoer- en retourzijde van een groep  
gemiddeld per groep gelijk is. Anders gezegd: bij de 1e groep 
van de verdeler, waar de aansluiting van de aanvoerzijde zich 
het dichtst bij de circulatiepomp bevindt, zal de aansluiting van 
de retourzijde van die groep het verst van de circulatiepomp  
verwijderd zijn. Bij een volgende groep is de afstand van de  
circulatiepomp tot de aansluiting van de aanvoerzijde iets groter 
en de afstand van de circulatiepomp tot de aansluiting van de  
retourzijde iets kleiner. Hierdoor zal de doorstroming van de  
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verschillende groepen gelijk zijn. Dit wordt wel het Tichelman systeem genoemd en is 
noodzakelijk bij verdelers waar sprake is van een groot aantal groepen.

Basic verdeler stadsverwarming
Om de standaard Basic verdeler geschikt te maken voor de specifieke stadsver-
warmingseisen worden deze op enkele punten aangepast. De 3/4” plug (12) wordt  
vervangen door een keerklep waardoor het niet meer mogelijk is dat het aanvoerwater  
uit een verwarmingssysteem (stadsverwarming) direct in het retour gedeelte van dit  
verwarmingssysteem kan stromen. Bij een verdeler zonder deze voorziening zou bij het 
uitschakelen van de circulatiepomp (b.v. stroomuitval) direct warm water vanuit de  
aanvoerleiding van het verwarmingssysteem, door de verdeler, in de retourleiding  
kunnen stromen. Ook hebben deze verdelers een extra thermostaatknop (19) i.p.v. het  
instelbare retourventiel (5). Deze thermostaatknop dient om te voorkomen dat er te 
warm water in de retourleiding van het verwarmingssysteem komt (dit zou kunnen  
gebeuren als de aanvoer thermostaatknop (3) stuk gaat). Overigens zijn de eisen en  
voorschriften per energiemaatschappij verschillend en gelden er soms nog additionele 
voorschriften. Hierdoor kan het zijn dat de verdeler of de aansluiting iets anders is dan 
op de afbeelding is te zien.

LT-Verdeler
Een LT-verdeler wordt toegepast bij een cv- verwarmingsinstallatie met lage temperaturen, 
kouder dan 55ºC. Bij dit systeem (verdeler) wordt er niet gemengd, en gaat het warme  
water direct door de vloerverwarmingsbuizen in de vloer. Met dit systeem bestaat ook de 
mogelijkheid om “Comfort” koeling toe te passen. 

De verdeler heeft zelf geen circulatiepomp meer, waardoor het water door een externe 
pomp in de installatie door de vloerverwarmingsbuizen wordt gepompt. De verdeler 
is voorzien van twee kogelkranen (20) hiermee kan de aanvoer- en/of retourleiding 
worden afgesloten. 
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Gebruikshandleiding
Wilo Para pomp
Bij ingebruikname van de pomp op de verdeler dient u eerst de 
stekker in de contactdoos te steken. Daarna drukt u 7x op de 
groene knop totdat u op onderstaande aangegeven stand bent 
uitgekomen. Indien u voorbij deze stand heeft gedrukt kunt u 
blijven doordrukken tot de vereiste stand.

Basis 
stand.
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Wake up the thermostat
Touch the screen - the actual room temperature is displayed (fig. A).
The Heating icon  is displayed if the heat is on, and the Cooling 
icon  is displayed if the cooling is on.
The screen turns off after 10 seconds.

Set the temperature
Wake up the thermostat. Touch  or  to set the temperature 
(temperature flashes to indicate setting in progress).
Touch  to confirm the new setting.

Open the Settings menu
Wake up the thermostat. Touch and hold  to open the menu (fig. B).
Toggle the menu with  or , confirm with . 
Touch  to go backwards in the menu.

Menus

 : Temperature limitation, i.e. allowed setting range for room 
temperature.

 : Product ID - your product can be identified with this code.

 : Perform Link Test, if the thermostat has been moved. Check 
the signal, a result of 80 % or more equals ”strong connection”.

 : Set min. and max. temperature of the floor surface (the menu 
is only displayed, if your thermostat has a floor sensor).

Note! Menus 4, 6 and 7 are only available to the installer.

DE

Einschalten des Thermostats
Berühren Sie den Bildschirm – es wird die tatsächliche Raumtempe-
ratur angezeigt (Abb. A).
Das Heizungssymbol  wird angezeigt, wenn die Heizung läuft, und 
das Kühlungssymbol  wird angezeigt, wenn die Kühlung läuft. Der 
Bildschirm schaltet sich nach zehn Sekunden aus.

Einstellen der Temperatur
Schalten Sie den Thermostat ein. Berühren Sie  oder , um die 
Temperatur einzustellen (wenn die Temperatur blinkt, zeigt dies an, 
dass die Einstellung läuft). Berühren Sie , um die neue Einstellung 
zu bestätigen.

Öffnen des Einstellungsmenüs
Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie  gedrückt, um das 
Menü zu öffnen (Abb. B).
Schalten Sie mithilfe von  oder  im Menü hin und her, bestätigen 
Sie mit . Berühren Sie , um im Menü zurückzugehen.

Menüs
 : Temperaturbegrenzung, d. h. zulässiger Einstellungsbereich 

der Raumtemperatur.
 : Produkt-ID – mit diesem Code kann Ihr Produkt identifiziert 

werden.
 : Führen Sie eine Verbindungsprüfung durch, wenn der 

Thermostat bewegt wurde. Überprüfen Sie das Signal: Ein 
Ergebnis von mindestens 80% bedeutet „starke Verbindung“.

 : Stellen Sie die minimale und maximale Temperatur der Fuß-
bodenoberfläche ein (das Menü wird nur angezeigt, wenn 
der Thermostat über einen Bodenfühler verfügt).

Hinweis! Die Menüs 4, 6 und 7 stehen nur dem Installateur zur Verfügung.

FR

Activation du thermostat
Il suffit de toucher l’écran pour voir s’afficher la température ambiante 
(fig. A).
L’icône Chauffage  s’affiche si le chauffage est allumé et l’icône Re-
froidissement  s’affiche si le système de refroidissement est allumé. 
L’écran se désactive au bout de 10 secondes.

Réglage de la température
Activez le thermostat. Appuyez sur  ou sur  pour régler la tempé-
rature (celle-ci se met à clignoter pour indiquer que le réglage est en 
cours). Appuyez sur  pour valider le nouveau réglage.

Ouverture du menu Réglages
Activez le thermostat. Pour ouvrir le menu (fig. B), appuyez sur  et 
maintenez la touche enfoncée.
Vous pouvez alterner les menus à l’aide de  ou , validez avec . 
Appuyez sur  pour revenir en arrière dans le menu.

Menus
 : Limite de température, par exemple plage de réglage autorisée 

pour la température ambiante.

 : ID produit – votre produit peut être identifié avec ce code.

 : Si le thermostat a été déplacé, effectuez un test de liaison. 
Vérifiez le signal. Un résultat de 80 % ou plus correspond à une 
« connexion forte ».

 : Réglez une température min. et max. de la surface du sol (le menu 
s’affiche seulement si votre thermostat a une sonde de dalle).

Remarque : les menus 4, 6 et 7 ne sont accessibles qu’à l’installateur.

IT

Attivare il termostato
Toccare lo schermo: viene visualizzata la temperatura ambiente cor-
rente (fig. A).
Se il riscaldamento è acceso, viene visualizzata l’icona del riscaldamen-
to , mentre se il raffrescamento è acceso, viene visualizzata l’icona 
del raffrescamento . Lo schermo si spegne dopo 10 secondi.

Impostazione della temperatura
Attivare il termostato. Toccare  o  per impostare la temperatura 
(la temperatura lampeggia per indicare che l’impostazione è in corso). 
Toccare  per confermare la nuova impostazione.

Aprire il menu Impostazioni
Attivare il termostato. Toccare e tenere premuto  per aprire il menu 
(fig. B).
Scorrere il menu con  o  e confermare con . Toccare  per 
tornare indietro nel menu.

Menu
 : Limitazione della temperatura, ovvero l’intervallo consentito 

per l’impostazione della temperatura ambiente.

 : ID prodotto: consente l’identificazione del prodotto.

 : Effettuare un test dei collegamenti se il termostato è stato 
rimosso. Verificare il segnale: un risultato maggiore o uguale 
all’80% equivarrà a una “connessione forte”.

 : Impostare la temperatura massima e minima della superficie 
del pavimento (il menu verrà visualizzato solo se il termostato è 
dotato del sensore per il pavimento).

Nota: meno 4, 6 e 7 sono solo disponibili per l’installatore.

DK

Tænd for termostaten
Tryk på displayet - den aktuelle rumtemperatur vises (fig. A).
Varmeikonet  vises, hvis varmen er tændt, og køleikonet  vises, 
hvis køling er tændt. Displayet slukker efter 10 sekunder.

Indstil temperaturen
Tænd for termostaten. Tryk på  eller  for at indstille temperaturen 
(temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på  
for at bekræfte den nye indstilling.

Åbn menuen Indstillinger
Tænd for termostaten. Tryk og hold  inde for at åbne menuen (fig. B).
Skift menu med  eller , bekræft med . Tryk på  for at gå tilbage 
i menuen.

Menuer
 : Temperaturbegrænsning, dvs. tilladt indstillingsområde for 

rumtemperatur
 : Produkt-id - dit produkt kan identificeres med denne kode.
 : Udfør Link Test, hvis termostaten er blevet flyttet. Kontrollér 

signalstyrke. Et resultat på 80 % eller mere er lig med “stærk 
forbindelse”.

 : Indstil minimum- og maksimumtemperaturer for gulvoverfla-
den (menuen vises kun, hvis din termostat har en gulvføler).

Bemærk! Menuerne 4, 6 og 7 er kun tilgængelige for installatøren.

SE

Aktivera termostaten
Tryck på skärmen. Rumstemperaturen visas (fig. A).
Ikonen för värme  visas om uppvärmning pågår, och ikonen för 
kyla  visas om kylning pågår. Skärmen slocknar efter 10 sekunder.

Inställning av temperaturen
Aktivera termostaten. Tryck på  eller  för att ställa in temperaturen 
(temperaturen blinkar för att visa att inställning pågår). Tryck på  
för att bekräfta den nya inställningen.

Öppna inställningsmenyn
Aktivera termostaten. Håll in  för att öppna menyn (fig. B).
Växla meny med  eller , bekräfta med . Tryck på  för att 
backa i menyn.

Menyer
 : Temperaturbegränsning, d.v.s. tillåtet inställningsområde för 

rumstemperaturen.
 : Produkt-ID: din produkt identifieras med denna kod.
 : Utför ett länktest om termostaten flyttats. Kontrollera 

signalen. Om resultatet är 80 % eller högre innebär det att 
anslutningen är god.

 : Ställ in min./max. för golv (denna meny visas endast om din 
termostat har en golvgivare).

Obs! Menyerna 4, 6 och 7 är endast tillgängliga för installatören.

NO

Aktiver termostaten
Berør skjermen - den faktiske romtemperaturen vises (fig. A)
Varmeikonet  vises hvis varmen er på, og kjøleikonet  vises hvis 
kjøling er på. Skjermen slås av etter 10 sekunder.

Stille inn temperaturen
Aktiver termostaten. Berør  eller  for å stille inn temperaturen 
(temperaturen blinker for å indikere at innstilling pågår). Trykk  for 
å bekrefte den nye innstillingen.

Åpne innstillingsmenyen
Aktiver termostaten. Berør og hold på  for å åpne menyen (fig. B).
Endre meny med  eller , bekreft med . Trykk  for å gå tilbake 
i menyen.

Menyer
 : Temperaturbegrensning, dvs. tillatt innstillingsområde for 

romtemperatur.

 : Produkt-ID - Produktet kan identifiseres med denne koden.

 : Foreta link-test hvis termostaten er flyttet. Kontroller signa-
let. Et resultat på 80 % eller høyere indikerer «sterk forbindel-
se».

 : Angi min.- og maks.-temperatur for gulvoverflaten (menyen 
vises bare hvis termostaten har en gulvføler).

Merk! Meny 4, 6 og 7 er bare tilgjengelige for montøren.

NL

De thermostaat activeren
Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt weergege-
ven (afb. A).
Het verwarmingspictogram  wordt weergegeven als de ruimte wordt 
verwarmd en het koelpictogram  wordt weergegeven als de ruimte 
wordt gekoeld. Het scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld.

De temperatuur instellen
Activeer de thermostaat. Druk op  of  om de temperatuur in te 
stellen (de temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op  om 
de nieuwe instelling te bevestigen.

Het instellingenmenu openen
Activeer de thermostaat. Houd  ingedrukt om het menu te openen 
(afb. B).
Wissel van menu met  of , bevestig met . Raak  aan om een 
stap terug te gaan in het menu.

Menu’s
 : Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik 

voor de ruimtetemperatuur.

 : Product-id, uw product kan aan de hand van deze code wor-
den geïdentificeerd.

 : Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. 
Controleer het signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt 
een ‘sterke verbinding’ aan.

 : Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloerop-
pervlak in (dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermo-
staat is uitgerust met een vloersensor).

Let op! De menu’s 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.

Menu   

                                

Product ID / Version

Link Test

                              

Fig. A Fig. B
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Wake up the thermostat
Touch the screen - the actual room temperature is displayed (fig. A).
The Heating icon  is displayed if the heat is on, and the Cooling 
icon  is displayed if the cooling is on.
The screen turns off after 10 seconds.

Set the temperature
Wake up the thermostat. Touch  or  to set the temperature 
(temperature flashes to indicate setting in progress).
Touch  to confirm the new setting.

Open the Settings menu
Wake up the thermostat. Touch and hold  to open the menu (fig. B).
Toggle the menu with  or , confirm with . 
Touch  to go backwards in the menu.

Menus

 : Temperature limitation, i.e. allowed setting range for room 
temperature.

 : Product ID - your product can be identified with this code.

 : Perform Link Test, if the thermostat has been moved. Check 
the signal, a result of 80 % or more equals ”strong connection”.

 : Set min. and max. temperature of the floor surface (the menu 
is only displayed, if your thermostat has a floor sensor).

Note! Menus 4, 6 and 7 are only available to the installer.

DE

Einschalten des Thermostats
Berühren Sie den Bildschirm – es wird die tatsächliche Raumtempe-
ratur angezeigt (Abb. A).
Das Heizungssymbol  wird angezeigt, wenn die Heizung läuft, und 
das Kühlungssymbol  wird angezeigt, wenn die Kühlung läuft. Der 
Bildschirm schaltet sich nach zehn Sekunden aus.

Einstellen der Temperatur
Schalten Sie den Thermostat ein. Berühren Sie  oder , um die 
Temperatur einzustellen (wenn die Temperatur blinkt, zeigt dies an, 
dass die Einstellung läuft). Berühren Sie , um die neue Einstellung 
zu bestätigen.

Öffnen des Einstellungsmenüs
Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie  gedrückt, um das 
Menü zu öffnen (Abb. B).
Schalten Sie mithilfe von  oder  im Menü hin und her, bestätigen 
Sie mit . Berühren Sie , um im Menü zurückzugehen.

Menüs
 : Temperaturbegrenzung, d. h. zulässiger Einstellungsbereich 

der Raumtemperatur.
 : Produkt-ID – mit diesem Code kann Ihr Produkt identifiziert 

werden.
 : Führen Sie eine Verbindungsprüfung durch, wenn der 

Thermostat bewegt wurde. Überprüfen Sie das Signal: Ein 
Ergebnis von mindestens 80% bedeutet „starke Verbindung“.

 : Stellen Sie die minimale und maximale Temperatur der Fuß-
bodenoberfläche ein (das Menü wird nur angezeigt, wenn 
der Thermostat über einen Bodenfühler verfügt).

Hinweis! Die Menüs 4, 6 und 7 stehen nur dem Installateur zur Verfügung.

FR

Activation du thermostat
Il suffit de toucher l’écran pour voir s’afficher la température ambiante 
(fig. A).
L’icône Chauffage  s’affiche si le chauffage est allumé et l’icône Re-
froidissement  s’affiche si le système de refroidissement est allumé. 
L’écran se désactive au bout de 10 secondes.

Réglage de la température
Activez le thermostat. Appuyez sur  ou sur  pour régler la tempé-
rature (celle-ci se met à clignoter pour indiquer que le réglage est en 
cours). Appuyez sur  pour valider le nouveau réglage.

Ouverture du menu Réglages
Activez le thermostat. Pour ouvrir le menu (fig. B), appuyez sur  et 
maintenez la touche enfoncée.
Vous pouvez alterner les menus à l’aide de  ou , validez avec . 
Appuyez sur  pour revenir en arrière dans le menu.

Menus
 : Limite de température, par exemple plage de réglage autorisée 

pour la température ambiante.

 : ID produit – votre produit peut être identifié avec ce code.

 : Si le thermostat a été déplacé, effectuez un test de liaison. 
Vérifiez le signal. Un résultat de 80 % ou plus correspond à une 
« connexion forte ».

 : Réglez une température min. et max. de la surface du sol (le menu 
s’affiche seulement si votre thermostat a une sonde de dalle).

Remarque : les menus 4, 6 et 7 ne sont accessibles qu’à l’installateur.

IT

Attivare il termostato
Toccare lo schermo: viene visualizzata la temperatura ambiente cor-
rente (fig. A).
Se il riscaldamento è acceso, viene visualizzata l’icona del riscaldamen-
to , mentre se il raffrescamento è acceso, viene visualizzata l’icona 
del raffrescamento . Lo schermo si spegne dopo 10 secondi.

Impostazione della temperatura
Attivare il termostato. Toccare  o  per impostare la temperatura 
(la temperatura lampeggia per indicare che l’impostazione è in corso). 
Toccare  per confermare la nuova impostazione.

Aprire il menu Impostazioni
Attivare il termostato. Toccare e tenere premuto  per aprire il menu 
(fig. B).
Scorrere il menu con  o  e confermare con . Toccare  per 
tornare indietro nel menu.

Menu
 : Limitazione della temperatura, ovvero l’intervallo consentito 

per l’impostazione della temperatura ambiente.

 : ID prodotto: consente l’identificazione del prodotto.

 : Effettuare un test dei collegamenti se il termostato è stato 
rimosso. Verificare il segnale: un risultato maggiore o uguale 
all’80% equivarrà a una “connessione forte”.

 : Impostare la temperatura massima e minima della superficie 
del pavimento (il menu verrà visualizzato solo se il termostato è 
dotato del sensore per il pavimento).

Nota: meno 4, 6 e 7 sono solo disponibili per l’installatore.

DK

Tænd for termostaten
Tryk på displayet - den aktuelle rumtemperatur vises (fig. A).
Varmeikonet  vises, hvis varmen er tændt, og køleikonet  vises, 
hvis køling er tændt. Displayet slukker efter 10 sekunder.

Indstil temperaturen
Tænd for termostaten. Tryk på  eller  for at indstille temperaturen 
(temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på  
for at bekræfte den nye indstilling.

Åbn menuen Indstillinger
Tænd for termostaten. Tryk og hold  inde for at åbne menuen (fig. B).
Skift menu med  eller , bekræft med . Tryk på  for at gå tilbage 
i menuen.

Menuer
 : Temperaturbegrænsning, dvs. tilladt indstillingsområde for 

rumtemperatur
 : Produkt-id - dit produkt kan identificeres med denne kode.
 : Udfør Link Test, hvis termostaten er blevet flyttet. Kontrollér 

signalstyrke. Et resultat på 80 % eller mere er lig med “stærk 
forbindelse”.

 : Indstil minimum- og maksimumtemperaturer for gulvoverfla-
den (menuen vises kun, hvis din termostat har en gulvføler).

Bemærk! Menuerne 4, 6 og 7 er kun tilgængelige for installatøren.

SE

Aktivera termostaten
Tryck på skärmen. Rumstemperaturen visas (fig. A).
Ikonen för värme  visas om uppvärmning pågår, och ikonen för 
kyla  visas om kylning pågår. Skärmen slocknar efter 10 sekunder.

Inställning av temperaturen
Aktivera termostaten. Tryck på  eller  för att ställa in temperaturen 
(temperaturen blinkar för att visa att inställning pågår). Tryck på  
för att bekräfta den nya inställningen.

Öppna inställningsmenyn
Aktivera termostaten. Håll in  för att öppna menyn (fig. B).
Växla meny med  eller , bekräfta med . Tryck på  för att 
backa i menyn.

Menyer
 : Temperaturbegränsning, d.v.s. tillåtet inställningsområde för 

rumstemperaturen.
 : Produkt-ID: din produkt identifieras med denna kod.
 : Utför ett länktest om termostaten flyttats. Kontrollera 

signalen. Om resultatet är 80 % eller högre innebär det att 
anslutningen är god.

 : Ställ in min./max. för golv (denna meny visas endast om din 
termostat har en golvgivare).

Obs! Menyerna 4, 6 och 7 är endast tillgängliga för installatören.

NO

Aktiver termostaten
Berør skjermen - den faktiske romtemperaturen vises (fig. A)
Varmeikonet  vises hvis varmen er på, og kjøleikonet  vises hvis 
kjøling er på. Skjermen slås av etter 10 sekunder.

Stille inn temperaturen
Aktiver termostaten. Berør  eller  for å stille inn temperaturen 
(temperaturen blinker for å indikere at innstilling pågår). Trykk  for 
å bekrefte den nye innstillingen.

Åpne innstillingsmenyen
Aktiver termostaten. Berør og hold på  for å åpne menyen (fig. B).
Endre meny med  eller , bekreft med . Trykk  for å gå tilbake 
i menyen.

Menyer
 : Temperaturbegrensning, dvs. tillatt innstillingsområde for 

romtemperatur.

 : Produkt-ID - Produktet kan identifiseres med denne koden.

 : Foreta link-test hvis termostaten er flyttet. Kontroller signa-
let. Et resultat på 80 % eller høyere indikerer «sterk forbindel-
se».

 : Angi min.- og maks.-temperatur for gulvoverflaten (menyen 
vises bare hvis termostaten har en gulvføler).

Merk! Meny 4, 6 og 7 er bare tilgjengelige for montøren.

NL

De thermostaat activeren
Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt weergege-
ven (afb. A).
Het verwarmingspictogram  wordt weergegeven als de ruimte wordt 
verwarmd en het koelpictogram  wordt weergegeven als de ruimte 
wordt gekoeld. Het scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld.

De temperatuur instellen
Activeer de thermostaat. Druk op  of  om de temperatuur in te 
stellen (de temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op  om 
de nieuwe instelling te bevestigen.

Het instellingenmenu openen
Activeer de thermostaat. Houd  ingedrukt om het menu te openen 
(afb. B).
Wissel van menu met  of , bevestig met . Raak  aan om een 
stap terug te gaan in het menu.

Menu’s
 : Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik 

voor de ruimtetemperatuur.

 : Product-id, uw product kan aan de hand van deze code wor-
den geïdentificeerd.

 : Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. 
Controleer het signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt 
een ‘sterke verbinding’ aan.

 : Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloerop-
pervlak in (dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermo-
staat is uitgerust met een vloersensor).

Let op! De menu’s 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.
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Wake up the thermostat
Touch the screen - the actual room temperature is displayed (fig. A).
The Heating icon  is displayed if the heat is on, and the Cooling icon  is dis-
played if the cooling is on. The screen turns off after 10 seconds.

Set the temperature
Wake up the thermostat. Touch  or  to set the temperature (temperature 
flashes to indicate setting in progress). Touch  to confirm the new setting.

Open the Settings menu
Wake up the thermostat. Touch and hold  to open the menu (fig. B).
Toggle the menu with  or , confirm with . Touch  to go backwards in the 
menu.

Menus

 : Temperature limitation, i.e. allowed setting range for room temperature.

 : Product ID - your product can be identified with this code.

 : Perform Link Test, if the thermostat has been moved. Check the signal, a 
result of 80 % or more equals ”strong connection”.

 : Set min. and max. temperature of the floor surface (the menu is only 
displayed, if your thermostat has a floor sensor).

Note! Menus 4, 6 and 7 are only available to the installer.

Exchanging batteries
When the batteries are almost empty, the thermostat will display “BAT LO” when 
activated.
To exchange the batteries, release the thermostat from the wall plate by sliding it 
upwards, and replace the batteries with two quality AA 1.5V batteries (fig. C).

DE

Einschalten des Thermostats
Berühren Sie den Bildschirm – es wird die tatsächliche Raumtemperatur angezeigt 
(Abb. A).
Das Heizungssymbol  wird angezeigt, wenn die Heizung läuft, und das Küh-
lungssymbol  wird angezeigt, wenn die Kühlung läuft. Der Bildschirm schaltet 
sich nach zehn Sekunden aus.

Einstellen der Temperatur
Schalten Sie den Thermostat ein. Berühren Sie  oder , um die Temperatur 
einzustellen (wenn die Temperatur blinkt, zeigt dies an, dass die Einstellung läuft). 
Berühren Sie , um die neue Einstellung zu bestätigen.

Öffnen des Einstellungsmenüs
Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie  gedrückt, um das Menü zu öffnen 
(Abb. B).
Schalten Sie mithilfe von  oder  im Menü hin und her, bestätigen Sie mit . 
Berühren Sie , um im Menü zurückzugehen.

Menüs

 : Temperaturbegrenzung, d. h. zulässiger Einstellungsbereich der 
Raumtemperatur.

 : Produkt-ID – mit diesem Code kann Ihr Produkt identifiziert werden.

 : Führen Sie eine Verbindungsprüfung durch, wenn der Thermostat 
bewegt wurde. Überprüfen Sie das Signal: Ein Ergebnis von mindestens 
80% bedeutet „starke Verbindung“.

 : Stellen Sie die minimale und maximale Temperatur der Fußbodenober-
fläche ein (das Menü wird nur angezeigt, wenn der Thermostat über 
einen Bodenfühler verfügt).

Hinweis! Die Menüs 4, 6 und 7 stehen nur dem Installateur zur Verfügung.

Austauschen der Batterien
Wenn die Batterien fast leer sind, zeigt der Thermostat bei Aktivierung „BAT LO“ an.
Um die Batterien auszutauschen, den Thermostat nach oben aus der Wandmon-
tageplatte schieben und die Batterien durch zwei hochwertige AA 1,5 V-Batterien 
(Abb. C) ersetzen.

FR

Activation du thermostat
Il suffit de toucher l’écran pour voir s’afficher la température ambiante (fig. A).
L’icône Chauffage  s’affiche si le chauffage est allumé et l’icône Refroidissement 

 s’affiche si le système de refroidissement est allumé. L’écran se désactive au 
bout de 10 secondes.

Réglage de la température
Activez le thermostat. Appuyez sur  ou sur  pour régler la température (celle-ci 
se met à clignoter pour indiquer que le réglage est en cours). Appuyez sur  pour 
valider le nouveau réglage.

Ouverture du menu Réglages
Activez le thermostat. Pour ouvrir le menu (fig. B), appuyez sur  et maintenez la 
touche enfoncée.
Vous pouvez alterner les menus à l’aide de  ou , validez avec . Appuyez sur 

 pour revenir en arrière dans le menu.

Menus

 : Limite de température, par exemple plage de réglage autorisée pour la 
température ambiante.

 : ID produit – votre produit peut être identifié avec ce code.

 : Si le thermostat a été déplacé, effectuez un test de liaison. Vérifiez le 
signal. Un résultat de 80 % ou plus correspond à une « connexion forte ».

 : Réglez une température min. et max. de la surface du sol (le menu s’af-
fiche seulement si votre thermostat a une sonde de dalle).

Remarque : les menus 4, 6 et 7 ne sont accessibles qu’à l’installateur.

Remplacement des piles
Lorsque les piles sont presque vides, le thermostat affiche « BAT LO » lorsqu’il est 
activé.
Pour remplacer les piles, décrochez le thermostat de la plaque murale en le faisant 
glisser vers le haut et remplacez les piles avec deux piles de qualité AA de 1,5 V (fig. C).

IT

Attivare il termostato
Toccare lo schermo: viene visualizzata la temperatura ambiente corrente (fig. A).
Se il riscaldamento è acceso, viene visualizzata l’icona del riscaldamento , men-
tre se il raffrescamento è acceso, viene visualizzata l’icona del raffrescamento . 
Lo schermo si spegne dopo 10 secondi.

Impostazione della temperatura
Attivare il termostato. Toccare  o  per impostare la temperatura (la tem-
peratura lampeggia per indicare che l’impostazione è in corso). Toccare  per 
confermare la nuova impostazione.

Aprire il menu Impostazioni
Attivare il termostato. Toccare e tenere premuto  per aprire il menu (fig. B).
Scorrere il menu con  o  e confermare con . Toccare  per tornare indietro 
nel menu.

Menu

 : Limitazione della temperatura, ovvero l’intervallo consentito per l’impo-
stazione della temperatura ambiente.

 : ID prodotto: consente l’identificazione del prodotto.

 : Effettuare un test dei collegamenti se il termostato è stato rimosso. 
Verificare il segnale: un risultato maggiore o uguale all’80% equivarrà a 
una “connessione forte”.

 : Impostare la temperatura massima e minima della superficie del 
pavimento (il menu verrà visualizzato solo se il termostato è dotato del 
sensore per il pavimento).

Nota: meno 4, 6 e 7 sono solo disponibili per l’installatore.

Sostituzione delle batterie
Quando le batterie sono quasi scariche, il termostato mostrerà il messaggio “BAT LO”.
Per sostituire le batterie, rimuovere il termostato dalla piastra a parete facendolo 
scorrere verso l’alto, e sostituire le batterie utilizzando 2 batterie AA da 1,5 V (fig. C).

DK

Tænd for termostaten
Tryk på displayet - den aktuelle rumtemperatur vises (fig. A).
Varmeikonet  vises, hvis varmen er tændt, og køleikonet  vises, hvis køling er 
tændt. Displayet slukker efter 10 sekunder.

Indstil temperaturen
Tænd for termostaten. Tryk på  eller  for at indstille temperaturen (tempera-
turen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på  for at bekræfte den 
nye indstilling.

Åbn menuen Indstillinger
Tænd for termostaten. Tryk og hold  inde for at åbne menuen (fig. B).
Skift menu med  eller , bekræft med . Tryk på  for at gå tilbage i 
menuen.

Menuer

 : Temperaturbegrænsning, dvs. tilladt indstillingsområde for rumtempe-
ratur

 : Produkt-id - dit produkt kan identificeres med denne kode.

 : Udfør Link Test, hvis termostaten er blevet flyttet. Kontrollér signalstyrke. 
Et resultat på 80 % eller mere er lig med “stærk forbindelse”.

 : Indstil minimum- og maksimumtemperaturer for gulvoverfladen (menu-
en vises kun, hvis din termostat har en gulvføler).

Bemærk! Menuerne 4, 6 og 7 er kun tilgængelige for installatøren.

Udskiftning af batterier
Når batteriniveauet er lavt, viser termostaten “BAT LO” i aktiv tilstand.
For at udskifte batterierne tages termostaten ned fra vægpladen ved at skubbe 
den opad, og batterierne udskiftes med to batterier AA 1,5 V (fig. C).

SE

Aktivera termostaten
Tryck på skärmen. Rumstemperaturen visas (fig. A).
Ikonen för värme  visas om uppvärmning pågår, och ikonen för kyla  visas om 
kylning pågår. Skärmen slocknar efter 10 sekunder.

Inställning av temperaturen
Aktivera termostaten. Tryck på  eller  för att ställa in temperaturen (tempera-
turen blinkar för att visa att inställning pågår). Tryck på  för att bekräfta den nya 
inställningen.

Öppna inställningsmenyn
Aktivera termostaten. Håll in  för att öppna menyn (fig. B).
Växla meny med  eller , bekräfta med . Tryck på  för att backa i menyn.

Menyer

 : Temperaturbegränsning, d.v.s. tillåtet inställningsområde för rumstem-
peraturen.

 : Produkt-ID: din produkt identifieras med denna kod.

 : Utför ett länktest om termostaten flyttats. Kontrollera signalen. Om resul-
tatet är 80 % eller högre innebär det att anslutningen är god.

 : Ställ in min./max. för golv (denna meny visas endast om din termostat 
har en golvgivare).

Obs! Menyerna 4, 6 och 7 är endast tillgängliga för installatören.

Byta batterier
När batterierna nästan är slut visas meddelandet ”BAT LO” (BATT. LÅG) på ter-
mostatens display vid aktivering.
För att byta batterier lösgör du först termostaten från dess fäste genom att skjuta 
den uppåt. Byt ut batterierna mot två nya 1,5 V AA-batterier av hög kvalitet (se 
bild C).

NO

Aktiver termostaten
Berør skjermen - den faktiske romtemperaturen vises (fig. A)
Varmeikonet  vises hvis varmen er på, og kjøleikonet  vises hvis kjøling er på. 
Skjermen slås av etter 10 sekunder.

Stille inn temperaturen
Aktiver termostaten. Berør  eller  for å stille inn temperaturen (tempera-
turen blinker for å indikere at innstilling pågår). Trykk  for å bekrefte den nye 
innstillingen.

Åpne innstillingsmenyen
Aktiver termostaten. Berør og hold på  for å åpne menyen (fig. B).
Endre meny med  eller , bekreft med . Trykk  for å gå tilbake i menyen.

Menyer

 : Temperaturbegrensning, dvs. tillatt innstillingsområde for romtemperatur.

 : Produkt-ID - Produktet kan identifiseres med denne koden.

 : Foreta link-test hvis termostaten er flyttet. Kontroller signalet. Et resultat 
på 80 % eller høyere indikerer «sterk forbindelse».

 : Angi min.- og maks.-temperatur for gulvoverflaten (menyen vises bare 
hvis termostaten har en gulvføler).

Merk! Meny 4, 6 og 7 er bare tilgjengelige for montøren.

Skifte batterier
Når batteriene er nesten utladet, viser termostaten «BAT LO» når den aktiveres.
Løsne termostaten fra veggplaten ved å skyve den oppover, og bytt ut batteriene 
med to AA 1,5V-batterier av god kvalitet (fig. C).

NL

De thermostaat activeren
Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt weergegeven (afb. A).
Het verwarmingspictogram  wordt weergegeven als de ruimte wordt verwarmd 
en het koelpictogram  wordt weergegeven als de ruimte wordt gekoeld. Het 
scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld.

De temperatuur instellen
Activeer de thermostaat. Druk op  of  om de temperatuur in te stellen (de 
temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op  om de nieuwe instelling 
te bevestigen.

Het instellingenmenu openen
Activeer de thermostaat. Houd  ingedrukt om het menu te openen (afb. B).
Wissel van menu met  of , bevestig met . Raak  aan om een stap terug 
te gaan in het menu.

Menu’s

 : Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik voor de 
ruimtetemperatuur.

 : Product-id, uw product kan aan de hand van deze code worden geïden-
tificeerd.

 : Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. Controleer het 
signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt een ‘sterke verbinding’ aan.

 : Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloeroppervlak in 
(dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermostaat is uitgerust met 
een vloersensor).

Let op! De menu’s 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.

Batterijen vervangen
Als de batterijen bijna leeg zijn, geeft de thermostaat bij activering ‘BAT LO’ weer.
Om de batterijen te vervangen, moet u de thermostaat van de wandplaat verwij-
deren door de thermostaat omhoog te schuiven. Vervang de batterijen door twee 
1,5 V AA-batterijen van goede kwaliteit (afb. C).
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Wake up the thermostat
Touch the screen - the actual room temperature is displayed (fig. A).
The Heating icon  is displayed if the heat is on, and the Cooling 
icon  is displayed if the cooling is on.
The screen turns off after 10 seconds.

Set the temperature
Wake up the thermostat. Touch  or  to set the temperature 
(temperature flashes to indicate setting in progress).
Touch  to confirm the new setting.

Open the Settings menu
Wake up the thermostat. Touch and hold  to open the menu (fig. B).
Toggle the menu with  or , confirm with . 
Touch  to go backwards in the menu.

Menus

 : Temperature limitation, i.e. allowed setting range for room 
temperature.

 : Product ID - your product can be identified with this code.

 : Perform Link Test, if the thermostat has been moved. Check 
the signal, a result of 80 % or more equals ”strong connection”.

 : Set min. and max. temperature of the floor surface (the menu 
is only displayed, if your thermostat has a floor sensor).

Note! Menus 4, 6 and 7 are only available to the installer.

DE

Einschalten des Thermostats
Berühren Sie den Bildschirm – es wird die tatsächliche Raumtempe-
ratur angezeigt (Abb. A).
Das Heizungssymbol  wird angezeigt, wenn die Heizung läuft, und 
das Kühlungssymbol  wird angezeigt, wenn die Kühlung läuft. Der 
Bildschirm schaltet sich nach zehn Sekunden aus.

Einstellen der Temperatur
Schalten Sie den Thermostat ein. Berühren Sie  oder , um die 
Temperatur einzustellen (wenn die Temperatur blinkt, zeigt dies an, 
dass die Einstellung läuft). Berühren Sie , um die neue Einstellung 
zu bestätigen.

Öffnen des Einstellungsmenüs
Schalten Sie den Thermostat ein. Halten Sie  gedrückt, um das 
Menü zu öffnen (Abb. B).
Schalten Sie mithilfe von  oder  im Menü hin und her, bestätigen 
Sie mit . Berühren Sie , um im Menü zurückzugehen.

Menüs
 : Temperaturbegrenzung, d. h. zulässiger Einstellungsbereich 

der Raumtemperatur.
 : Produkt-ID – mit diesem Code kann Ihr Produkt identifiziert 

werden.
 : Führen Sie eine Verbindungsprüfung durch, wenn der 

Thermostat bewegt wurde. Überprüfen Sie das Signal: Ein 
Ergebnis von mindestens 80% bedeutet „starke Verbindung“.

 : Stellen Sie die minimale und maximale Temperatur der Fuß-
bodenoberfläche ein (das Menü wird nur angezeigt, wenn 
der Thermostat über einen Bodenfühler verfügt).

Hinweis! Die Menüs 4, 6 und 7 stehen nur dem Installateur zur Verfügung.

FR

Activation du thermostat
Il suffit de toucher l’écran pour voir s’afficher la température ambiante 
(fig. A).
L’icône Chauffage  s’affiche si le chauffage est allumé et l’icône Re-
froidissement  s’affiche si le système de refroidissement est allumé. 
L’écran se désactive au bout de 10 secondes.

Réglage de la température
Activez le thermostat. Appuyez sur  ou sur  pour régler la tempé-
rature (celle-ci se met à clignoter pour indiquer que le réglage est en 
cours). Appuyez sur  pour valider le nouveau réglage.

Ouverture du menu Réglages
Activez le thermostat. Pour ouvrir le menu (fig. B), appuyez sur  et 
maintenez la touche enfoncée.
Vous pouvez alterner les menus à l’aide de  ou , validez avec . 
Appuyez sur  pour revenir en arrière dans le menu.

Menus
 : Limite de température, par exemple plage de réglage autorisée 

pour la température ambiante.

 : ID produit – votre produit peut être identifié avec ce code.

 : Si le thermostat a été déplacé, effectuez un test de liaison. 
Vérifiez le signal. Un résultat de 80 % ou plus correspond à une 
« connexion forte ».

 : Réglez une température min. et max. de la surface du sol (le menu 
s’affiche seulement si votre thermostat a une sonde de dalle).

Remarque : les menus 4, 6 et 7 ne sont accessibles qu’à l’installateur.

IT

Attivare il termostato
Toccare lo schermo: viene visualizzata la temperatura ambiente cor-
rente (fig. A).
Se il riscaldamento è acceso, viene visualizzata l’icona del riscaldamen-
to , mentre se il raffrescamento è acceso, viene visualizzata l’icona 
del raffrescamento . Lo schermo si spegne dopo 10 secondi.

Impostazione della temperatura
Attivare il termostato. Toccare  o  per impostare la temperatura 
(la temperatura lampeggia per indicare che l’impostazione è in corso). 
Toccare  per confermare la nuova impostazione.

Aprire il menu Impostazioni
Attivare il termostato. Toccare e tenere premuto  per aprire il menu 
(fig. B).
Scorrere il menu con  o  e confermare con . Toccare  per 
tornare indietro nel menu.

Menu
 : Limitazione della temperatura, ovvero l’intervallo consentito 

per l’impostazione della temperatura ambiente.

 : ID prodotto: consente l’identificazione del prodotto.

 : Effettuare un test dei collegamenti se il termostato è stato 
rimosso. Verificare il segnale: un risultato maggiore o uguale 
all’80% equivarrà a una “connessione forte”.

 : Impostare la temperatura massima e minima della superficie 
del pavimento (il menu verrà visualizzato solo se il termostato è 
dotato del sensore per il pavimento).

Nota: meno 4, 6 e 7 sono solo disponibili per l’installatore.

DK

Tænd for termostaten
Tryk på displayet - den aktuelle rumtemperatur vises (fig. A).
Varmeikonet  vises, hvis varmen er tændt, og køleikonet  vises, 
hvis køling er tændt. Displayet slukker efter 10 sekunder.

Indstil temperaturen
Tænd for termostaten. Tryk på  eller  for at indstille temperaturen 
(temperaturen blinker for at vise, at indstillingen er i gang). Tryk på  
for at bekræfte den nye indstilling.

Åbn menuen Indstillinger
Tænd for termostaten. Tryk og hold  inde for at åbne menuen (fig. B).
Skift menu med  eller , bekræft med . Tryk på  for at gå tilbage 
i menuen.

Menuer
 : Temperaturbegrænsning, dvs. tilladt indstillingsområde for 

rumtemperatur
 : Produkt-id - dit produkt kan identificeres med denne kode.
 : Udfør Link Test, hvis termostaten er blevet flyttet. Kontrollér 

signalstyrke. Et resultat på 80 % eller mere er lig med “stærk 
forbindelse”.

 : Indstil minimum- og maksimumtemperaturer for gulvoverfla-
den (menuen vises kun, hvis din termostat har en gulvføler).

Bemærk! Menuerne 4, 6 og 7 er kun tilgængelige for installatøren.

SE

Aktivera termostaten
Tryck på skärmen. Rumstemperaturen visas (fig. A).
Ikonen för värme  visas om uppvärmning pågår, och ikonen för 
kyla  visas om kylning pågår. Skärmen slocknar efter 10 sekunder.

Inställning av temperaturen
Aktivera termostaten. Tryck på  eller  för att ställa in temperaturen 
(temperaturen blinkar för att visa att inställning pågår). Tryck på  
för att bekräfta den nya inställningen.

Öppna inställningsmenyn
Aktivera termostaten. Håll in  för att öppna menyn (fig. B).
Växla meny med  eller , bekräfta med . Tryck på  för att 
backa i menyn.

Menyer
 : Temperaturbegränsning, d.v.s. tillåtet inställningsområde för 

rumstemperaturen.
 : Produkt-ID: din produkt identifieras med denna kod.
 : Utför ett länktest om termostaten flyttats. Kontrollera 

signalen. Om resultatet är 80 % eller högre innebär det att 
anslutningen är god.

 : Ställ in min./max. för golv (denna meny visas endast om din 
termostat har en golvgivare).

Obs! Menyerna 4, 6 och 7 är endast tillgängliga för installatören.

NO

Aktiver termostaten
Berør skjermen - den faktiske romtemperaturen vises (fig. A)
Varmeikonet  vises hvis varmen er på, og kjøleikonet  vises hvis 
kjøling er på. Skjermen slås av etter 10 sekunder.

Stille inn temperaturen
Aktiver termostaten. Berør  eller  for å stille inn temperaturen 
(temperaturen blinker for å indikere at innstilling pågår). Trykk  for 
å bekrefte den nye innstillingen.

Åpne innstillingsmenyen
Aktiver termostaten. Berør og hold på  for å åpne menyen (fig. B).
Endre meny med  eller , bekreft med . Trykk  for å gå tilbake 
i menyen.

Menyer
 : Temperaturbegrensning, dvs. tillatt innstillingsområde for 

romtemperatur.

 : Produkt-ID - Produktet kan identifiseres med denne koden.

 : Foreta link-test hvis termostaten er flyttet. Kontroller signa-
let. Et resultat på 80 % eller høyere indikerer «sterk forbindel-
se».

 : Angi min.- og maks.-temperatur for gulvoverflaten (menyen 
vises bare hvis termostaten har en gulvføler).

Merk! Meny 4, 6 og 7 er bare tilgjengelige for montøren.

NL

De thermostaat activeren
Raak het scherm aan. De huidige ruimtetemperatuur wordt weergege-
ven (afb. A).
Het verwarmingspictogram  wordt weergegeven als de ruimte wordt 
verwarmd en het koelpictogram  wordt weergegeven als de ruimte 
wordt gekoeld. Het scherm wordt na 10 seconden uitgeschakeld.

De temperatuur instellen
Activeer de thermostaat. Druk op  of  om de temperatuur in te 
stellen (de temperatuur knippert tijdens het instellen). Druk op  om 
de nieuwe instelling te bevestigen.

Het instellingenmenu openen
Activeer de thermostaat. Houd  ingedrukt om het menu te openen 
(afb. B).
Wissel van menu met  of , bevestig met . Raak  aan om een 
stap terug te gaan in het menu.

Menu’s
 : Temperatuurbegrenzing, d.w.z. het toegestane instelbereik 

voor de ruimtetemperatuur.

 : Product-id, uw product kan aan de hand van deze code wor-
den geïdentificeerd.

 : Voer een verbindingstest uit als de thermostaat is verplaatst. 
Controleer het signaal. Een resultaat van 80% of meer duidt 
een ‘sterke verbinding’ aan.

 : Stel de minimale en maximale temperatuur van het vloerop-
pervlak in (dit menu wordt alleen weergegeven als uw thermo-
staat is uitgerust met een vloersensor).

Let op! De menu’s 4, 6 en 7 zijn alleen beschikbaar voor de installateur.

Menu   

                                

Product ID / Version

Link Test

                              

Fig. A Fig. B
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Instructievideo Danfoss IconTM: www.jk-nl.com/danfoss-instructievideo

Storingen oplossen
Ondanks dat vloerverwarming berust op een eenvoudig  
principe, namelijk het rondpompen van warm water door  
vloerverwarmingsbuizen in de vloer, kunnen er zich toch  
storingen voordoen, waardoor de vloerverwarming, niet of  
minder, op temperatuur komt. Deze storingen kunnen zich  
voordoen als er b.v. lucht in het systeem aanwezig is. Het is daar-
om zeer belangrijk dat alle lucht verwijderd wordt. Ook als het 
systeem opnieuw gevuld en ontlucht is kan het na verloop van 
tijd noodzakelijk zijn het systeem nogmaals te ontluchten (zie 
ontluchtingsinstructies pagina (10). Ook kunnen er zich (af-
hankelijk van de installatie en situatie) storingen voordoen die  
verband houden met de hoeveelheid warm cv-water dat naar 
de verdeler gevoerd wordt. Is deze hoeveelheid te klein dan zal 
de op de aanvoer thermostaatknop (3) ingestelde temperatuur 
niet bereikt worden. Deze temperatuur zal overigens alleen  
bereikt kunnen worden in een situatie waarbij de cv-ketel warmte  
levert. Levert de cv ketel geen warmte dan zal de aanvoer  
watertemperatuur van de verdeler op een lagere temperatuur 
stabiliseren. Storingen zoals hier boven beschreven kunnen  
worden verholpen door het inregelen van het systeem (radiatoren) 
(zie bijverwarming en inregelen op pagina 6). Er kan zich ook 
een situatie voordoen waarbij er door de cv-ketel juist zeer veel 
en met grote druk warm cv-water aangevoerd wordt (als er 
b.v. sprake is van een klein cv-circuit of overcapaciteit van de  
cv-pomp). In dat geval kan de instelbare thermostaatkraan (3) 
ontregeld worden, en de hierop ingestelde watertemperatuur 
voor de vloerverwarming overschreden worden. Het gevolg hier-
van kan zijn dat de circulatiepomp (10) van de vloerverwarming 
door de maximaalthermostaat (19) uitgeschakeld wordt. Deze 
storing is te verhelpen door: 
a)   radiatoren te openen
b)   cv-pompcapaciteit te verminderen (lagere stand instellen)
c)  cv-keteltemperatuur te verlagen
d)   lagere temperatuur instellen op de thermostaatkraan (3)
  (b.v. 40ºC of 45ºC i.p.v. 50ºC).

Hoewel de circulatiepomp (10) altijd enig geluid zal produceren 
kan het aanpassen van het toerental voor een belangrijke 
geluids afname zorgen. Omdat dit soort circulatiepompen  
toegepast kunnen worden op zowel grote als kleine verdelers, 
is het juiste toerental afhankelijk van het aantal groepen en 
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de weerstand van de vloerverwarmingsbuizen (lengte en diameter). Vaak wordt door  
het kiezen van een lager toerental het geluid van de circulatiepomp aanzienlijk  
minder, terwijl dit voor de werking weinig verschil maakt. U kunt het toerental van 
de circulatiepomp eenvoudig aanpassen door de stelknop (11) te bedienen.    = laagste  
toerental;  = hoogste toerental. De verdelers worden uitgerust met rubber  
bevestigingstule’s die het geluid van de circu latiepomp zo min mogelijk doorgeven aan  
de wand waarop de verdeler geplaatst wordt. D.m.v. het ’lossen’ van de schroeven  
waarmee de verdeler aan de wand is bevestigd kunnen eventuele geluiden vaak nog  
verder verminderd worden. U kunt dit doen door de bevestigingsschroeven wat losser 
te draaien (linksom). Ook kan lucht in het vloerverwarmingssysteem geluiden in de  
circulatiepomp, verdeler en vloerverwarmingsbuizen veroorzaken. Hierbij is het zaak  
de vloerverwarming volgens de instructies op pagina (10) te ontluchten.
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Ons advies voor gebruik
Ondanks dat het gebruik van verwarmingssystemen altijd  
afhankelijk is van de situatie en de persoonlijke wensen van de 
gebruiker(s) geven wij graag wat algemene tips: 
•   Stel de aanvoertemperatuur op de aanvoer thermostaat-

kraan (3) in op 45°C. Deze instelling betekent een snelle  
opwarming en voorkomt een eventuele inschakeling van de 
maximaal beveiliging.

•   Stel geen of een maximale nacht verlaging in van 2°C. Om 
de vloer opnieuw op te warmen na een grote verlaging kost 
meer energie dan het op temperatuur houden van de vloer.

•   Laat de vloer zo veel mogelijk als hoofdverwarming  
 functioneren, hierdoor heeft u het meeste profijt van de  
 vloerverwarming (zie ook bijverwarming, hoofdverwarming  
 en inregelen op pagina 6). 

Zoals eerder gesteld zijn dit slechts algemene tips, voor iedere 
gebruiker kunnen weer andere eisen of omstandigheden gelden 
die bepalen of hier al dan niet van wordt afgeweken.
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Garantie
Hieronder staan onze garantiebepalingen en voorwaarden vermeld. Wij vragen uw 
extra aandacht voor de punten e) en g) van deze voorwaarden behorende bij onze 
garantiebepalingen. Op de volgende pagina’s hebben wij een aanvullende toelichting 
opgenomen voor deze twee punten. 

Toelichting
e)  Na het installeren van de vloerverwarming, worden de verschillende koppelingen op 

lekkages gecontroleerd. Omdat het hier gaat om knelkoppelingen die door het strak 
aandraaien van een wartel hun afdichting verkrijgen, zullen er door dit aandraaien 
spanningen in de leidingen, vloerverwarmingsbuizen en koppelingen ontstaan.  
Nadat het verwarmingssysteem enkele malen is opgewarmd en afgekoeld (uitzetten 
en krimpen) kunnen de spanningen in het materiaal verminderen of verdwijnen  
waardoor in een enkel geval een lichte lekkage ontstaat. Belangrijk is het om in 
deze beginperiode het door ons geïnstalleerde gedeelte te controleren en eventuele  
lekkages in ieder geval te melden binnen de gestelde twee maanden. Overigens  
kunnen wij het waarderen als u bij lekkages aan koppelingen de betreffende wartel 
aandraait waardoor de lekkage hoogstwaarschijnlijk zal zijn verholpen.

g)  De circulatiepomp (10) is erg gevoelig voor het z.g. ’drooglopen’ (zonder water laten 
draaien). Tijdens het installeren wordt het systeem door ons gevuld met kraanwater, in 
dit water bevindt zich veel ’opgeloste’ lucht wat zich soms niet in één keer ontluchten 
laat verwijderen. Hierdoor kan het nodig zijn dat na verloop van tijd de vloerverwar-
ming en cv-installatie nogmaals ontlucht en mogelijk bijgevuld moet worden (zie pagi-
na 8).

Garantiebepalingen
a)   Tot een half jaar na installatiedatum geldt een volledige garantie op arbeid en  

 materiaal. Na deze periode gelden de volgende bepalingen:
a1)   Voor de circulatiepomp nogmaals een periode van een half jaar waarbij de  

 circulatiepomp vervangen wordt tegen voorrijkosten1.
a2)   Voor overige materialen die fabricage of constructiefouten bevatten, een periode van 

1 jaar waarbij de materialen gratis worden geleverd. Voorrijkosten en arbeid voor 
het vervangen of repareren van onderdelen worden in rekening gebracht. Nieuwe  
onderdelen die geleverd worden onder de punten a1 en a2 vallen opnieuw onder de 
garantiebepalingen zoals vermeld onder a).
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Voor de vloerverwarmingsbuizen gelden de garantiebepalingen 
van onze leverancier die als volgt luiden:
b)  JK Flextube vloerverwarmingsbuis is vervaardigd uit originele 

materialen zonder toevoeging van vulmaterialen. Indien aan 
de gebruikelijke werkomstandigheden wordt voldaan garan-
deren wij het volgende: Wij leveren kosteloos vervangende 
vloerverwarmingsbuizen binnen 50 jaar na leveringsdatum 
indien er schade is ontstaan waar wij verantwoordelijk voor 
zijn. Bovendien betalen wij een schadevergoeding bij schade 
aan derden alsmede de reparatiekosten binnen 10 jaar 
na leveringsdatum als er schade is ontstaan waar wij  
verantwoordelijk voor zijn. De verplichting tot betaling van 
schadevergoeding is gebonden aan het maximum van de  
productaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering  
betaalt een maximale schadevergoeding van euro 2.500.000,- 
per individueel schadegeval.

Voorwaarden
c)  Tijdens de installatie dient de eindgebruiker, of een daartoe 

bevoegde persoon, de installatie bij opleveren te controleren. 
Eventuele opmerkingen dienen op de werkbon genoteerd te 
worden, waarna deze door onze monteur en de eindgebruiker 
of bevoegde persoon ondertekend dient te worden.

d)  De installatie dient gevuld en aangesloten op de verwarmings-
installatie opgeleverd te kunnen worden. Dit i.v.m. controle op 
lekkages en werking.

e)  Lekkages aan slangkoppelingen en cv-leidingen door ons ge-
plaatst dienen binnen twee maanden na installatiedatum aan 
ons gemeld te worden.

f)  Wordt er niet voldaan aan de punten: c-, d- en e- van deze ga-
rantievoorwaarden dan treden alleen de garantiebepalingen 
zoals beschreven onder: a1 en a2 in werking.

g)  Van garantie zijn uitgesloten defecten of schades als gevolg 
van:

 1 bevriezing, brand en/of te hoge omgevingstemperatuur 
 2  het niet ontluchten en/of droog laten lopen van de circu-

latie pomp. 
h)  Alleen een door beide partijen ondertekende werkopdracht 

geldt als garantiebewijs.

1  Onder voorrijkosten wordt een vast en vooraf opgegeven bedrag 
verstaan waarbij inbegrepen een half uur arbeid.
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