Uw partner voor vloerverwarming oplossingen

LCD

LCD DESIGN

GEBRUIKERSHANDLEIDING
SST Smart2 ruimte-thermostaat 230 V LCD | D201130
SST Smart2 ruimte-thermostaat 230 V LCD Design | D201131
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1 | KENMERKEN

1.1

FUNCTIES
-

Groot, helder LC-display. Optioneel met

-

Vaste temperatuur verlagen

achtergrondverlichting

-

Correctie van werkelijke temperatuurmeting

-

Beperking van het instellingsbereik van

• maakt het mogelijk om het scherm te

doeltemperatuur

lezen, zelfs in het donker
-

-

Plat ontwerp en laag

-

Klep- en antivriesfunctie

Afmetingen (86 x 86 x 31 mm)

-

Hoogwaardige ontwerpschijf van krasbestendig
kunststof (D201131)

Systeem dat in het systeem kan worden
geïmplementeerd

-

Hoogwaardig, modern ontwerp

-

Apparatuur voor verwarmingssystemen

-

Hoge functionele veiligheid

-

Selecteerbare werkingsmodi

SST-productkwaliteit zorgt voor eenvoudige, intuïtieve installatie, bediening en onderhoud van het volledige systeem.

1.2

UITVOERING
Type

Model

Bedrijfsspanning

Uitrusting

D201130

LCD

230 V

Verwarmen, vaste temperatuur verlagen, input verlagen

D201131

LCD Design

230 V

Verwarmen, vaste temperatuur verlagen, input verlagen

Levering
-

4

-

Regelaar in verpakking
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1.3

UITRUSTING
Standaard
Verwarmen

√

Koelen
Verander de richting van actie zonder stroom naar (NC) / stroomloos (NO)
Vast verlagen verschil

√

Instelbare nominale temperatuur voor verwarmen en koelen
Het programma
Keuze bedrijfsmodus: dag / nacht / automatische modus

√

Vergrendel koeling
Het verlagen van ingang

√

Absenkausgang
Interne weektimer
gangreserve
Overgang wijzigen
Correctie van daadwerkelijke temperatuurdetectie

√

Ingestelde temperatuurgrens

√

Ventielbeschermingsfunctie

√

bescherming tegen vorst

√

Verwarmingssysteem selecteerbaar
√

Schakeluitgang kan worden gedeactiveerd
Smart Start / Smart Stop-functie
Schermverlichting

nee / optioneel

Aansluiting voor externe sensor
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2 | FUNCTIES

Alle SST Smart2 thermostaten bevatten identieke basisfuncties, verdere systeemfuncties zijn afhankelijk van het ontwerp
en de functies ervan.

2.1

APPARAATOVERZICHT

Bovenaanzicht

Verplaatsingscontacten

1.

Display

Weergave van alle functies en menu’s

2.

Draaiknop

Draai-duw mechanisme met fijne arretering
Bediening en navigatie door de menu’s
Target temperatuurinstelling
- Instelling van de gewenste temperatuur voor de
bedrijfsmodi dagverwarming en nachtverwarming

3.

Schroefaansluitingen voor het aansluiten van kabels

Aansluitklemmen

- Snelle aansluiting van een meeraderige verbindingskabel voor de voeding en signaaloverdracht
4.

2.2

Beschermkap

Contactbescherming tegen live componenten

BEVEILIGINGSFUNCTIES
Ter bescherming tegen schade is een vorstbeschermingsfunctie in de controller geïntegreerd:
Antivriesfunctie
-

6

Voorkomt het bevriezen van leidingen in tijden zonder temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid.
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3 | BEDIENING

Voor het comfort van de gebruiker en voor energieoptimalisatie kunnen via het display talrijke systeemfuncties en
parameters worden ingesteld. Een menunaam met meerdere niveaus zorgt ervoor dat er geen belangrijke instellingen per
ongeluk worden gewijzigd. De instellingen in de menu’s “Life-Sytle-Functies” en “Instellingen” kunnen door de gebruiker
worden gemaakt. Systeeminstellingen worden gemaakt in het menu “Service”, dit niveau is gereserveerd voor de bekwame
vakman en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang door een pincode.

3.1

SYMBOLEN
De SST ruimte-thermostaat LCD heeft een duidelijke en taalonafhankelijke display. Het hoogwaardige display toont
duidelijk alle symbolen. De internationaal begrijpelijke symbolen zorgen voor een intuïtieve bediening.
Bedrijfsmodus instellen
Parameter instellen
Verwarmen
Geblokkeerde bediening
Uitschakelen ruimte-regelaar
Temperatuureenheid
Dagmodus
Nachtmodus
Automatische modus
Streef-/reële temperatuur
Instellen minimum temperatuur
Instellen maximale temperatuur
Invoeren/bevestigen
Terug
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3.2

NAVIGATIE
De instelling van de gewenste kamertemperatuur en de bediening van de uitgebreide functies vindt plaats via de
draaiknop. Dit maakt een comfortabele navigatie door de intuïtieve menustructuur van de SST ruimte-thermostaat
LCD Standard mogelijk. Door te draaien en drukken worden functies geselecteerd en aangepast aan de wensen van de
gebruiker. De soft-lock van de knop brengt een altijd hoogwaardig gevoel over, waardoor de navigatie merkbaar wordt
voor de gebruiker. Afhankelijk van de uitvoering zijn de volgende functies, instellingen en parameters beschikbaar in de
afzonderlijke menuniveaus.

3.3

LIFE-STYLE-FUNCTIES

-

Bedrijfsmodi Dagmodus, Nachtmodus,
Automatisch

-

Stuurslot om te beschermen tegen accidenteel
gebruik aanpassing en onjuiste bediening

-

Uitschakelen van de kamerthermostaat en dus de
normale werking - de vorstbeschermingsmodus
wordt automatisch geactiveerd

3.4

-

Terug naar het menu

-

Beperking van de laagste en de hoogste

INSTELLINGEN

instelbare kamertemperatuur
-

Temperatuurcorrectie van temperatuurdetectie

-

Optioneel: displayverlichting voor het instellen
van de helderheid voor achtergrondverlichting
(optioneel)

*
*
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4 | SYSTEEMWEERGAVE

Hieronder vindt u een selectie van mogelijke systeemvarianten voor het instellen van een individuele kamerregeling. Een
stand-alone systeem kan al worden geïmplementeerd met een SST Smart2 ruimte-thermostaat en direct aangesloten
actuators. Op de kamerthermostaat is een directe aansluiting van maximaal vijf actoren mogelijk.

4.1

THERMOSTAAT MET REGELKLEMSTROOK
Verwrmen			√
Aansluiting van externe 		

√2

systeemklok
Interne weektimer van een

√1

Smart2-controllerregeling
Smart2 ruimte-thermostat 		

√

LCD-standaard
1

niet in combinatie met een externe

systeemklok
2

niet in combinatie met de interne

weektimer van een Smart2 controller
Control

4.2

STANDALONE VERWARMEN
Verwarmen			√
Aansluiting van externe 		

√

systeemklok
Smart2 ruimte-thermostat 		

√

LCD-standaard
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5 | INSTALLATIE-INSTRUCTIES

PLANNINGSDOCUMENT VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige nationale voorschriften en de
voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf door een geautoriseerde specialist in een spanningsvrije staat.
De installatie van de SST Smart2 thermostaat is eenvoudig, gemakkelijk en intuïtief in slechts een paar stappen.

5.1

MONTAGEPOSITIE
Voor de SST Smart2 thermostaat om de exacte kamertemperatuur te bepalen, wordt een vrij toegankelijk gebied
aanbevolen voor de installatie. Op de montagepositie mogen geen extra warmtebronnen invloed hebben op de controller.

~ 30 cm
~ 150 cm
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5.2

MONTAGE
De installatie van de SST Smart2 thermostaat gebeurt op handige wijze op een oppervlak of op een inbouwdoos en
gebeurt in slechts enkele stappen.
1

2

3

4a

4b

5

6

7
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5.3

ELEKTRISCHE AANSLUITING
-

Netaansluiting
Voeding via SST Smart2 basis of een 		
afzonderlijke spanningsbron

-

Het verlagen van ingang
Ontvangst van een extern timersignaal
voor de tijdgestuurde verlaging van de
kamertemperatuur

-

Aansluiting voor actuators
Twee bedradingsopties voor de neutrale
geleider
			

De bedrading van de

			

nulleider kan rechtstreeks

			

vanaf de voedingsleiding of

			

via de interne aansluitklem

			

N’ worden uitgevoerd. In

			

de bedradingsschema’s is

			

de bedrading gemarkeerd

			

met een stippellijn via

			

terminal N ‘.

Geïntegreerde klepbeschermingsfunctie
			

- Een

			

aangesloten actuators om 		

			

de 14 dagen gedurende

			

10 minuten voorkomt

			

het instellen van kleppen

			

in perioden zonder 		

			

temperatuurregeling

			

- Geactiveerd

			

gedurende 10 minuten na de

			

laatste activering

cyclische regeling van

om de 10 dagen

Geïntegreerde vorstbeschermingsfunctie
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6 | BUITENDIENSTNEMING

6.1

AFVALVERWERKING
De thermostaat mag niet met het huishoudelijk afval verwerkt worden. De exploitant is ertoe verplicht het toestel aan
overeenkomstige afnameplaatsen te bezorgen. De gescheiden inzameling en reglementaire afvalverwerking van de
materialen draagt bij tot het behoud van de natuurlijke bronnen en garandeert een opnieuw gebruiken ervan, wat de
gezondheid van de mens beschermt en het milieu ontziet. Informatie, hoe u terugnameplaatsen voor uw toestellen kan
vinden, kan u krijgen bij uw gemeentelijke overheid of bij de plaatseijke afvalverwerkingsbedrijven.

6.2

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