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VARIANT FUNK
Programering- Funk trådløs romregulering

1
DIN-skinne skrus på vegg.
Mottakeren hektes på
skinnen i overkant og
underdelen trykkes på plass

4
Elementene leveres i halvåpen
stilling. First open funksjonen
løses ut på en etter en. Når
elementene er stengt er de klare
til bruk. Det er viktig at elementet
Låser på begge sider.

7
Fjern Rom termostatens
temperaturvelger og trykk inn set
– knapp. Den blinkende dioden
på mottaker vil slukke eller lyse
fast. Programmering av sone er
da utført. Rom termostater kan
med fordel taes ned til mottaker
før programmering. Husk å
merke hver enkelt termostat.

Variant VVS Norge AS
Post og besøksadresse:
E-post adresse:
Web:

2
Termoelektriske element tilknyttes
iht til fargekoder. Det benyttes et
flatt skrujern for å åpne klemmen
før kabelen stikkes inn.

3
Eventuelle tilleggsmoduler
tilknyttes (se eget oppsett) før
støpselet settes i. Mottakeren
utfører en selvtest og bør stå i
ca 15min før programmering

5
Rom termostatens sokkel
monteres på ønsket sted ca 160cm
over gulv. Termostaten kan låses
til sokkel ved å benytte et lite
skrujern og føre pil mot ”close”

6
Programmering:
Set-knapp på mottaker holdes
inne i ca 5 sek. Først når diode
for sone 1 blinker, slippes
knappen. Programmeringen
utføres innen 3 min.

8
Ved programmering av neste sone
utføres først punkt 6. Deretter
trykkes set-knapp på mottaker inn
et kort trykk. Det vil nå blinke på
sone 2. (Trykkes det 2 ganger vil
sone 3 blinke osv.) Prosedyre for
rom termostat utføres som i punkt
7. en termostat kan programmeres
på flere kanaler.
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Test av signal: Trykk inn setknapp i rom termostat. Aktuell
sone(r) vil lyse i ca 6 min.
Slette innst. (reset):
Trykk set-knappen inn i ca 5
sek. Kanal 1 begynner å blinke.
Slipp, og hold på nytt inne i ca
10 sek. Alle dioder vil nå
begynne å blinke. Set-knappen
holdes inne helt til alle har
sluknet.
Alle soner kan programmeres
”over” en tidligere innstilt sone.
Funksjonsknapp på rom
termostat skal normalt stå i null.
NB:
Max 13 termoelementer pr
mottaker.
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