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Draadloze thermostaat 

 

 

 

 

 

Met deze draadloze thermostaat bestaat de mogelijkheid  

de ruimtetemperatuur te wijzigen en de keuze tussen de  

verschillende bedrijfsmodi van de installatie te maken.  

De verwarmingsregelaar krijgt deze informatie door en  

bepaalt daarmee de bedrijfsmodus.  

NB: Het is van belang dat de draadloze thermostaat zich in de 

ruimte bevindt die verwarmd moet worden en waar de  

radiatorkraan openstaat, dus op 5 wordt gezet. Dit omdat de 

warmtepomp zijn warmte anders niet kwijt kan. Door middel van  

de temperatuursensor van de draadloze thermostaat ziet de warmtepomp dat de 

ruimte voldoende verwarmd is en slaat deze af. Blijft de radiatorkraan dicht staan, kan 

de warmtepomp in storing gaan. Indien de draadloze thermostaat wordt meegenomen 

naar een andere ruimte, waar de ruimtetemperatuur rond de 20 °C is, kan de 

warmtepomp afslaan omdat hij deze regelt op de temperatuursensor van de draadloze 

kamerthermostaat.  

 

          

 

 

 

 

 

 

De draaiknop in neutrale stand regelt de verwarmingsregelaar op de ingestelde temperatuur, 

20°C overdag en 15°C ’s nachts of in verlaagd bedrijf overdag. 

 

 

Automatisch bedrijf = Volgens klokprogramma 

Normaal bedrijf = DAG 

Verlaagd bedrijf = NACHT 

Standby bedrijf = Vorstbeveiliging (7°C) 
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De T in het scherm geeft de huidige ruimtetemperatuur weer. Door op het kleine zwarte 

knopje op de kamerthermostaat te drukken totdat NV of SW (ruimtetemperatuur) verschijnt, 

kan de gewenste temperatuur verhoogd of verlaagd worden met de draaiknop. 

Met de draaiknop kan men + of - 4°C bijstellen.  

Bijvoorbeeld  NV / SW +0,5 = 20,5°C (indien kamerthermostaat in ‘dag’ stand staat) of 

15,5°C (indien kamerthermostaat in ‘nacht stand staat). Voorbeeld: NV / SW +1,3°C = de 

ingestelde ruimtetemperatuur is nu 21,3°C. Indien de kamerthermostaat in de 

klokprogramma stand staat, zal de door u ingestelde klokprogramma temperatuur worden 

verhoogd.  

NB: Als de buitentemperatuur hoger is dan 20°C zal het verwarmingssysteem niet aangaan. 

Via uw webportaal of de touchscreenthermostaat, bestaat de mogelijkheid om deze 

temperatuurinstelling te wijzigen, zie bijlage ‘Handleiding TA webportaal’.  

Koeling (indien van toepassing) 

Let op! Zet de temperatuur instelling niet op NV / SW -3,0. Dan kan het gebeuren 

dat de koeling de ruimtetemperatuur circa 17°C maakt. Dit is energieverlies en een 

ongewenste temperatuur! 

De koeling zal pas aangaan indien er geen warmtevraag in andere ruimtes is en bij een 

ingestelde buitentemperatuur van 15°C of warmer. Deze temperatuur instelling is standaard 

ingesteld op 24°C en is te wijzigen via uw webportaal of de touchscreenthermostaat.  

Klokprogramma’s 

Klokprogramma’s kunnen worden ingesteld via uw webportaal of de 

touchscreenthermostaat.  

 


