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WAARSCHUWING
Levensgevaar door inslikken
Kleine kinderen kunnen de draaiknop inslikken. De thermostaat buiten het bereik van kleine kinderen monteren.

IN DE VERPAKKING

1x

POSITIE THERMOSTAAT

~30 cm
~150 cm
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INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN INSTALLATIE
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1 | OVER DEZE HANDLEIDING

1.1

GELDIGHEID, BEWARING EN VERDER GEVEN VAN DE HANDLEIDING
Deze handleiding geldt voor ruimte sensoren van het type D202011. Zij bevat informatie, die voor de montage en
bediening van het toestel noodzakelijk zijn. Vooraleer met het toestel te werken dient deze handleiding grondig en
volledig gelezen te worden.
De handleiding dient bewaard te worden en aan de volgende gebruiker doorgegeven te worden.

1.2

SYMBOLEN EN INSTRUCTIES
Volgende symbolen geven aan,
Gevaartekens: Kenmerkt een gevaar
Actieve handeling van een gebruiker
Resultaat dat volgt uit een handeling
Veiligheidsinstructies onderscheiden zich van de tekst door horizontale lijnen.
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2 | VEILIGHEID

2.1

DOELGERICHT GEBRUIK
De ruimte sensor BUS is een sensor met geïntegreerden streefwaarde-insteller voor het basisstation BUS 24 V & 230 V.
Het toestel dient
Voor de registratie van de kamertemperatuur en de instelling van de gewenste temperatuur in de aangesloten
verwarmingszone.
Elk ander gebruik geldt als niet doelgericht, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt.

2.2

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
WAARSCHUWING
Levensgevaar door inslikken
Kleine kinderen kunnen batterijen/afdekkappen inslikken. De ruimte sensor monteren buiten het bereik van kleine kinderen.
Bewaar de handleiding en geef ze verder aan de volgende gebruiker.
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3 | UITVOERINGEN

3.1

3.2

TECHNISCHE GEGEVENS
Omschrijving

Specificatie

Spanningsvoorziening

24 ... 35 V [via rmBUS]

BUS-aansluiting [rmBUS]

verpolingsveilig

Beschermingsgraad / Beschermingsklasse

IP20 / III

Omgevingstemperatuur

0 tot 50°C

Omgevingsvochtigheid

5 tot 80 %, niet condenserend

Afmetingen (BxHxD)

86 x 86 x 22 mm

Instelbereik streeftemp.

5 tot 30 °C

Resolutie streeftemperatuur

0,2 K

Meetbereik reële temperatuur

0 tot 40°C (int. sensor)

Meetnauwkeurigheid int. NTC

±0,3 K

CONFORMITEIT
Dit product heeft de CE-markering en voldoet hiermee aan de vereisten van de richtlijnen:
2014/30 / EU met wijzigingen “Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit”
2014/35 / EU met wijzigingen “Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der lidstaten inzake de levering van elektrische apparatuur voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen op de markt”
2011/65/EU „Richtlijn voor de advisering van de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur“
Voor de volledige installatie kunnen verder reikende beschermingsvereisten bestaan, voor het naleven hiervan is de
installateur verantwoordelijk.
SST conformeert zich aan de door fabrikant vastgestelde eisen en kenmerken.
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4 | BEDIENING

4.1

OVERZICHT

Afdekkap

4.2

Behuizing

Instelknop

Streefwaardeinsteller

INBEDRIJFNAME (INCL. PAIRING)
De afdekkap afnemen.
Pairingfunctie aan het basisstation voor de gewenste verwarmingszone
activeren (zie handboek basisstation).
Pairingknop (zie illustratie rechts) kortstondig indrukken voor het activeren
van de pairingfunctie aan de ruimte sensor.
Basis en kamersensor worden met elkaar verbonden.

4.3

VERBINDINGSTEST
Pairingknop kortstondig indrukken voor het activeren van de verbindingstest.
Aan het basisstation wordt de verbonden verwarmingszone aangestuurd en al naargelang de huidige
bedrijfsmodus gedurende 1 minuut in- resp. uitgeschakeld.
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4.4

BEDIENING
Het instellen van de streeftemperatuur kan onder www.ezrhome.de via de EZR Manager Remote of door de zich in de
ruimte sensor bevindende streefwaarde-insteller gebeuren:
De ruimte sensor is gepaird met een basisstation.
De afdekkap verwijderen.
De ruimte sensor openen.
De streeftemperatuur via de streefwaardeinsteller instellen.
De ruimte sensor sluiten.
De afdekkap opnieuw aanbrengen.

Instructie:
De streefwaarde-insteller van de ruimte sensor kan onder www.ezr-home.de via de EZR Manager Remote gedeactiveerd
worden. Het instellen van de streefwaardetemperatuur is na aansluiting enkel nog via de EZR Manager Remote mogelijk.
Verdere informatie is bevat in de bijhorende handleiding.
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5 | ONDERHOUD

5.1

VERHELPEN VAN DEFECTEN EN PROBLEMEN
De foutsignalisatie gebeurt via de verwarmingszone-LED van het basisstation, waarop de kamersensor aangesloten is.
LED basisstation

Betekenis

Verwarmingszone, duur in sec.

Noodbedrijf actief

HZ

5.2

0

1

Behebung
Verbindingstest uitvoeren.
Defect toestel vervangen.

2

REINIGING
Voor het reinigen enkel een droge, oplosmiddelvrije, alcoholvrije en zachte doek gebruiken.

6 | BUITENBEDRIJFNAME

6.1

DEMONTAGE
De ruimte sensor demonteren en op reglementaire wijze als afval verwerken.

6.2

AFVALVERWERKING
De kamersensor mag niet met het huishoudelijk afval meegegeven worden. De exploitant is verplicht de toestellen in de
overeenkomstige terugnameplaatsen af te geven. Het afgescheiden verzamelen en de reglementaire afvalverwerking van
de materialen dragen bij tot het behouden van de natuurlijke hulpbronnen en garanderen een recycling, die de gezondheid van de mensen beschermt en het milieu schoont. Informatie, waar de terugnameplaatsen voor de toestellen zich
bevinden, zijn te bekomen bij de plaatselijke gemeentebesturen of de afvalverwerkingsbedrijven.
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Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk gekopieerd,
gereproduceerd, in ingekorte of eender welke vorm verdergegeven worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, noch
op mechanische noch op elektronische wijze.
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