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1 Om dette dokument
Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

▪ Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Målgruppe
Slutbrugere

Dokumentationssæt
Dette dokument er en del af et dokumentationssæt. Hele sættet
består af:

▪ Installationsvejledning:
▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (medfølger i sættet)

▪ Betjeningsvejledning:
▪ Installationsvejledning

▪ Format: Papir (medfølger i sættet)

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være
tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din installatør.

Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre
sprog er oversættelser.

2 Rumtermostat: Oversigt
Rumtermostaten EKRTRB er en programmerbar, trådløs, digital
termostat, som er designet til at styre dit Daikin-system, hvor
komfort, enkelthed og energibesparelse går hånd i hånd. Den
bruges hovedsageligt til eksisterende installationer.

En ekstern temperatursensor (EKRTETS) kan tilsluttes til EKRTRB
som ekstraudstyr til brug som enten gulvtemperatursensor eller som
en ekstern omgivelsestemperatursensor.

2.1 Knapper
Oversigt

b
c
d
f

g

a

d
e

a Knap til forøgelse
b Knap til formindskelse
c OK-knap
d Venstre og højre navigationsknap
e Tilbage-knap
f Redigeringsknap
g Knapdæksel

Navigation –  
▪ Vælg en driftstilstand.

▪ Skift mellem dagene i et program i programtilstand.

▪ Vælg en parameter, der skal ændres, i parametermenuen.

OK – 
▪ Bekræft et valg.

▪ Bekræft og gem ændringer af parametre, programmer eller dato
og klokkeslæt (blinkende grøn LED).

▪ Tryk kort for at tænde termostatens baggrundsbelysning, når den
slukkes.

▪ Tryk i slukket tilstand for at vise aktuel temperatur og klokkeslæt.

▪ Tilsidesæt funktionen Åbent vindue (hvis den er aktiveret).

Knappen indeholder en LED, som kan vise yderligere oplysninger
om systemet:

LED-tilstand Betydning
Rød, konstant lysende Opvarmningskrav
Grøn, konstant lysende Afkølingskrav
Rød, blinkende Sensor- eller batterifejl
Grøn, blinkende Bekræft, og gem ændringer

Formindsk/forøg –  
▪ Juster temperaturkontrolpunktet.

▪ Juster værdierne i en af de dybere menuer, brugermenuen eller
installatørmenuen.

Tilbage – 
▪ Gå tilbage til en tidligere værdi, eller annuller en handling.

▪ Tryk samtidigt med  for at aktivere knaplåsefunktionen.
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▪ Tryk på hovedskærmen for hurtigt at skifte mellem de værdier, der
visualiseres: aktuelt temperaturkontrolpunkt, omgivende
temperatur, temperatur målt af den eksterne temperatursensor (1)

eller luftfugtighedsprocent.

▪ Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne installatørmenuen.

Rediger – 
▪ Tryk og hold i 2 sekunder i de normale driftstilstande for at ændre

dato og klokkeslæt.

▪ Tryk i programtilstand for at redigere et brugerprogram.

▪ Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne parametermenuen.

▪ Tryk i kombination med  for at aktivere eller deaktivere
knaplåsefunktionen.

2.2 Statusikoner
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a Reversibel tilstand
b Timertilstand
c Ferietilstand
d Komforttilstand
e Automatisk tilstand
f Reduceret tilstand
g FRA-tilstand
h Programtilstand
i Program- eller parameternummer
j Opvarmningskrav

k Afkølingskrav
l Parameterindikator

m Forhindring af kondens
n Trådløs kommunikation med modtager-printkort
o Sensor
p Indikator for lavt batteri
q Temperaturenhed
r Knaplås
s Programtrin (aktuelt og i programoprettelse)
t Manuel tilsidesættelse
u Dag i ugen
v Aktuelt dagsprogram
w Time- eller parameternavn
x Værdi for temperatur, luftfugtighed eller parameter

3 Drift

3.1 Dato og tid
Når batterierne er indsat, tændes rumtermostatens display og beder
dig om at indstille den aktuelle dato og tid. Det er nødvendigt, før du
faktisk kan bruge rumtermostaten.

3.1.1 Indstilling af dato og tid
1 Juster den aktuelt valgte værdi med  og . Den værdi, som

ændres, blinker.

2 Tryk på  for at bekræfte en værdi.

Resultat: Rumtermostaten hopper automatisk til den næste
værdi.

3 Indstil de andre værdier efter ønske.

4 Når du har indstillet den sidste værdi, vil rumtermostaten bede
dig om at bekræfte og gemme ændringerne. Tryk på  (LED,
der blinker grønt) for at gemme indstillinger for dato og
klokkeslæt.

Resultat: Rumtermostatens dato og klokkeslæt indstilles, og
rumtermostaten viser hovedskærmen.

Værdierne indstilles i følgende rækkefølge:
1 Timer
2 Minutter
3 Dag i ugen (1~7 = Mandag~Søndag)
4 Dagens nummer (f.eks. 15. april)
5 Månedens nummer (1~12)
6 År

INFORMATION
Du kan når som helst få adgang til indstillingerne for dato
og klokkeslæt, når du er i en af de normale driftstilstande,
ved at trykke på  og holde i 2 sekunder.

3.2 Driftstilstande
Rumtermostaten kan indstilles til at fungere i flere forskellige
tilstande, så du kan justere dit system i henhold til dine behov og
præferencer.

Ikon Tilstand Beskrivelse
Komforttilstand Bruges til en fast temperatur på

komfortniveau.(a)

Reduceret tilstand(b) Bruges til en fast temperatur på
reduceret niveau.(c)

Automatisk tilstand Rumtermostaten følger automatisk
trinnene defineret i det valgte program
(indbygget eller brugerdefineret).

FRA-tilstand Slukker for enheden.

Ferietilstand Bruges til at indstille en fast temperatur
under en lang fraværsperiode.

Timertilstand Bruges til at indstille en fast temperatur
kun for et bestemt tidsrum

Reversibel tilstand Bruges til at indstille enhedens
driftstilstand til opvarmning eller
afkøling (gælder kun for reversible
enheder).

Programtilstand Bruges til at vælge programmet for
rumtermostatprogrammer og til at
oprette eller ændre brugerdefinerede
programmer.

(a) Standardtemperaturkontrolpunktet i denne tilstand er 21°C for
opvarmning og 24°C for afkøling.

(b) Hvis enhedens driftstilstand er afkøling, fungerer reduceret
tilstand som FRA-tilstand.

(c) Standardtemperaturkontrolpunktet i denne tilstand er 17°C for
opvarmning.

(1) Kun hvis EKRTETS er installeret.
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3.2.1 Sådan ændres driftstilstanden
Forudsætning: Du befinder dig på hovedskærmen.

1 Brug  og  til at flytte markøren til den ønskede tilstand.

2 Tryk på  for at aktivere den valgte driftstilstand.

INFORMATION
Reversibel tilstand gælder KUN for installationer med
reversible enheder. Menuen for reversibel tilstand er KUN
tilgængelig, hvis parameter 21 (MOde) er indstillet til "rEv".
Se "Sådan aktiveres reversibel tilstand"  [4  6] for
yderligere oplysninger.

3.2.2 Sådan ændres temperaturkontrolpunktet

Forudsætning: Rumtermostaten er i komforttilstand ( ) eller

reduceret tilstand ( ).

1 Tryk på  eller .

Resultat: Temperaturen på rumtermostatens display blinker.

2 Brug  og  til at indstille det ønskede kontrolpunkt.

Resultat: Temperaturen skifter til det ønskede kontrolpunkt.

3.2.3 Automatisk tilstand

I automatisk tilstand følger rumtermostaten automatisk trinnene
defineret i det valgte program. I denne tilstand kan de følgende
oplysninger om det aktuelt valgte program altid ses på skærmen.

a

b

d

c

a Dag i ugen
b Aktuelt trin i programmet
c Aktuelt dagsprogram (bjælken for aktuelt tidspunkt

blinker)
d Aktuelt valgte program

Afhængigt af typen af trin vil rumtermostaten bevare

temperaturkontrolpunktet enten for komforttilstand ( ) eller

reduceret tilstand ( ), så længe det pågældende trin varer. Du kan
bruge et af de indbyggede programmer eller oprette et
brugerdefineret program, der skal følges af rumtermostaten. Brug
programtilstand til at ændre, modificere eller oprette programmer.
Yderligere oplysninger kan findes i "3.2.5 Programtilstand" [4 4].

Sådan tilsidesættes et program midlertidigt
Forudsætning: Rumtermostaten er i automatisk tilstand.

1 Tryk på  eller .

Resultat: Rumtermostaten hopper automatisk til timertilstand.

2 Vælg varigheden med  og , og tryk på  for at bekræfte.

3 Juster det ønskede kontrolpunkt med  og .

4 Tryk på  for at starte funktionen.

Resultat: Rumtermostaten viser den resterende varighed af timeren,

og  blinker, mens timeren er aktiv.

Hvis du vil stoppe timerfunktionen før afslutningen af varigheden,
skal du trykke på  for at indstille varigheden til no eller bruge 
og  til at skifte til en anden driftstilstand.

3.2.4 FRA-tilstand

I FRA-tilstand kan du slukke for enheden. I FRA-tilstand forbliver
integreret frostbeskyttelse (fast, 4°C) aktiveret.

INFORMATION

I FRA-tilstand kan du stadig trykke på  på
rumtermostaten for at vise den aktuelle tid og temperatur i
et par sekunder.

For at genstarte enheden igen skal du bruge  eller  til at flytte
markøren til en anden driftstilstand (f.eks. automatisk) og trykke på

 for at aktivere den.

3.2.5 Programtilstand

Programtilstand bruges til at vælge, hvilket program du ønsker, at
rumtermostaten skal følge, når den er i automatisk tilstand. Desuden
bruges programtilstand også til at oprette brugerdefinerede
programmer. Se "Brugerdefinerede programmer"  [4  5] for
yderligere oplysninger.

Standardprogrammer
Rumtermostaten leveres med 9 standardprogrammer (P1~P9) til
standardsituationer. Hvis ingen af programmerne matcher dine
behov, kan du oprette et brugerdefineret program. Se
"Brugerdefinerede programmer"  [4  5] for yderligere oplysninger.
For de indbyggede programmer henvises til de grafiske 24-timers
afbildninger herunder.

Afhængigt af typen af trin følger rumtermostaten enten
temperaturkontrolpunktet for reduceret tilstand (hult
segment) eller temperaturkontrolpunktet for komforttilstand
(udfyldt segment).

P1 – Beboelse (morgen, aften og weekend)

P2 – Beboelse (morgen, middag, aften og weekend)

P3 – Beboelse (dag og weekend)
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P4 – Beboelse (aften og weekend)

P5 – Beboelse (morgen, aften og weekend)

P6 – Beboelse (morgen, eftermiddag, aften og weekend)

P7 – 7:00~19:00 (kontor)

P8 – 7:00~19:00 og lørdag (butik)

P9 – Weekend (sommerhus)

Sådan ændres det aktive program

Forudsætning: Rumtermostaten er i programtilstand.

1 Brug  og  til at skifte mellem programmerne, og vælg det
ønskede program. Du kan vælge mellem P1~P9 (indbyggede
programmer) eller U1~U4 (brugerdefinerede programmer).

2 Tryk på  og  for at se de andre dage i hvert program.

3 Tryk på .

Resultat: Programmet er valgt og er nu aktivt, mens det er i
automatisk tilstand.

INFORMATION
Hvis du vælger et brugerdefineret program, kan du ændre
programmet, når du har trykket på . Yderligere
oplysninger kan findes i "Sådan oprettes eller ændres et
brugerdefineret program" [4 5].

Brugerdefinerede programmer
Foruden de indbyggede programmer (P1~P9) kan du også definere
op til 4 brugerdefinerede tidsplaner (U1~U4).

INFORMATION
Som standard følger alle brugerdefinerede programmer
(U1~U4) standardkontrolpunkterne for reduceret tilstand
for hver dag i ugen.

Sådan oprettes eller ændres et brugerdefineret program

Forudsætning: Rumtermostaten er i programtilstand.
Forudsætning: Du har ændret det aktive program til et af de
brugerdefinerede programmer (U1~U4).

1 Tryk på  for at ændre det brugerdefinerede program.

2 Brug  og  til at justere timen for det første programtrin.

3 Tryk på  for at fortsætte til det næste programtrin.

4 Vælg den type af trin, du ønsker at programmere, med  og
.

Afhængigt af typen af trin følges temperaturkontrolpunktet for enten
reduceret tilstand eller komforttilstand af rumtermostaten.
Varigheden af hver type af trin kan indstilles individuelt (minimum
30 minutter).

Symbol Kontrolpunk
t

Betydning

Første trin for dagen: rumtermostaten
følger temperaturkontrolpunktet for
komforttilstand under dette trin.
Afgangstrin (valgfrit): tilføjer et yderligere
trin til det aktuelle program.
Rumtermostaten følger kontrolpunktet
for reduceret tilstand under dette trin.
Tilbagekomsttrin: bruges, hvis der blev
tilføjet et afgangstrin for at angive,
hvornår termostaten skal skifte til
komfortkontrolpunktet igen.
Sidste trin for dagen: rumtermostaten
følger temperaturkontrolpunktet for
reduceret tilstand under dette trin.

5 Tryk på  for at vælge typen af trin.

6 Juster timen for det andet trin med  og . Hvis du tidligere
valgte at tilføje et andet trin til programmet, vil du også blive
bedt om at justere timen for tilbagekomsttrinnet.

7 Tryk på  for at fortsætte til det næste programtrin.

8 Vælg den type trin, du ønsker at programmere næst efter. Igen
kan du vælge at tilføje et nyt trin til programmet eller at afslutte
programmet for den pågældende dag.

9 Gentag trin 4-6 for så mange trin, som du ønsker at tilføje til dit
program.

10 Tryk på , når det sidste trin er blevet justeret, for at gemme
programmet.

Resultat: "Copy" ses på displayet.

11 Brug  og  til at vælge enten:

▪ "no" efterfulgt af  for at ændre programmet for den følgende
dag.

▪ "yes" efterfulgt af  for at kopiere programmet til den/de
følgende dag(e). Brug  og  til at vælge dag/dage, og tryk
på  for at bekræfte.

12 Definer eller kopiér programmet for alle dage i ugen, og tryk på
 på den sidste dag (7=Søndag).

Resultat: "Save" vises på rumtermostatens display, og -
LED'en blinker grønt.
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13 Tryk på  for at gemme det brugerdefinerede program. Tryk
på  for at annullere i stedet for.

Resultat: Rumtermostaten vender tilbage til automatisk tilstand
ifølge det brugerdefinerede program, der blev oprettet.

3.2.6 Timertilstand

Timertilstand bruges til at indstille et fast temperaturkontrolpunkt kun
for et bestemt tidsrum. Når timeren løber ud, vender rumtermostaten
tilbage til den tilstand, som tidligere var aktiv.

Sådan aktiveres timertilstand
Forudsætning: Rumtermostaten er i timertilstand.

1 Brug  og  til at indstille varigheden af timeren i timer (H)
og/eller dage (d).

INFORMATION
Som standard følger alle brugerdefinerede programmer
(U1~U4) standardkontrolpunkterne for reduceret tilstand
for hver dag i ugen.

2 Tryk på .

3 Brug  og  til at justere det ønskede temperaturkontrolpunkt

4 Tryk på .

Resultat: Timeren starter, og temperaturkontrolpunktet bevares i
den varighed, der er programmeret for timeren. Den resterende tid

vises, og  blinker for at angive, at timertilstand er aktiveret.
Rumtermostaten vil vende tilbage til den tilstand, den tidligere var i,
når timeren afsluttes.

For at deaktivere timeren før slutningen skal du trykke på  for at
indstille varigheden til "no", eller blot bruge  eller  til at vælge en
anden driftstilstand, så timeren afbrydes.

3.2.7 Ferietilstand

I ferietilstand kan du indstille et fast temperaturkontrolpunkt (frostfri
temperatur) i løbet af en lang fraværsperiode. Standardværdien er
10°C, men den kan indstilles hvor som helst mellem 0,5°C og 10°C
(i trin à 0,5°C).

INFORMATION
Temperaturkontrolpunktet i ferietilstand er IKKE lig med
den integrerede frostbeskyttelse i FRA-tilstand, som altid
er 4°C.

INFORMATION
I afkølingstilstand fungerer denne tilstand som FRA-
tilstand.

Sådan aktiveres ferietilstand
Forudsætning: Parameter 06 (HG) indstilles til den ønskede frostfri
temperatur i brugermenuen. Se "3.4.2  Sådan ændres parametre i
brugermenuen" [4 7] for yderligere oplysninger.
Forudsætning: Rumtermostaten er i ferietilstand.

1 Brug  og  til at indstille varigheden i dage (d).

INFORMATION
Som standard følger alle brugerdefinerede programmer
(U1~U4) standardkontrolpunkterne for reduceret tilstand
for hver dag i ugen.

2 Tryk på .

Resultat: Antifrosttemperaturen bevares i den programmerede

varighed. Antallet af dage, der er tilbage, vises, og  blinker for at
angive, at ferietilstand er aktiveret. Rumtermostaten vil vende tilbage
til den tilstand, den tidligere var i, når varigheden afsluttes.

Hvis du vil deaktivere ferietilstand før afslutningen af varigheden,
skal du trykke på  for at indstille varigheden til "no".

3.2.8 Reversibel tilstand

INFORMATION
Reversibel tilstand gælder KUN for installationer med
reversible enheder.

I reversibel tilstand kan du hurtigt vælge driftstilstanden (afkøling/
opvarmning) for den reversible enhed. For at kunne benytte den
reversible tilstand skal den først aktiveres i installatørindstillingerne.
Yderligere oplysninger kan findes i "Sådan aktiveres reversibel
tilstand" [4 6].

Sådan ændres enhedens driftstilstand
Forudsætning: Reversibel vælges på rumtermostaten.

1 Tryk på  eller .

Resultat: Enhedens aktuelt valgte driftstilstand blinker.

2 Vælg den ønskede driftstilstand for enheden ved hjælp af 
eller .

Rumtermostatdisplay Enhedsdriftstilstand
Hot Opvarmning
Cld Køling

3 Tryk på  for at bekræfte.

Resultat: Enhedens driftstilstand er nu indstillet. -LED'en tændes
i grønt (afkøling) eller rødt (opvarmning), afhængigt af den valgte
tilstand.

Når enhedens driftstilstand er blevet valgt, kan du vende tilbage til
den tilstand, som termostaten før var i, ved at trykke på . Du kan
også trykke på  eller .

Sådan aktiveres reversibel tilstand
1 Tryk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Du befinder dig i installatørmenuen.

2 Brug  og  til at vælge parameter 21 (MOde).

3 Brug  og  til at indstille parameterværdien til "rEv".

4 Tryk på  for at bekræfte parameterværdien.

Resultat: Reversibel tilstand er nu aktiveret.

3.3 Andre funktioner

3.3.1 Knaplås
Denne funktion låser rumtermostatens knapper, så utilsigtede
ændringer af kontrolpunkter eller andre indstillinger forhindres. Det
er nyttigt, når rumtermostaten bruges i offentlige områder eller i
børneværelser, for eksempel. Når knaplåsen er aktiv, er 
permanent synlig på rumtermostatens display.

Sådan aktiveres eller deaktiveres knaplåsen
1 Tryk på  og  samtidigt.

Resultat: Indikatoren for knaplåsen  vises på
rumtermostatens display. Rumtermostatens knapper er nu låst.
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2 For at deaktivere knaplåsen igen skal du trykke på  og 
igen samtidigt.

Resultat: Indikatoren for knaplåsen  forsvinder fra displayet, og
rumtermostatens knapper er nu oplåst.

3.3.2 Funktionen Åbent vindue
Hvis denne funktion er aktiveret, kan den stoppe opvarmningsdrift,
hver gang rumtermostaten detekterer usædvanlige temperaturfald
(normalt på grund af et åbent vindue eller en åben dør). Denne
funktion er aktiveret som standard.

Hvis den målte temperatur formindskes med 3°C eller mere i løbet af
en periode på 5 minutter eller mindre, vil termostaten stoppe al
opvarmningsdrift i 15 minutter. Hvis temperaturen bliver ved med at
falde efter denne indledende periode, vil rumtermostaten fortsætte
med at stoppe al opvarmningsdrift. Hver gang rumtermostaten
stopper opvarmningsdrift, blinker temperaturen på rumtermostatens
display. Det er muligt manuelt at tilsidesætte funktionen Åbent
vindue ved at trykke på . Når den er blevet tilsidesat, blinker
temperaturen ikke længere.

INFORMATION
Funktionen Åbent vindue vil IKKE fungere i følgende
situationer:

▪ EKRTETS er installeret som gulvsensor (parameter 20
– "rEGU" er indstillet til "FLR").

▪ Rumtermostaten er i ferietilstand eller i FRA-tilstand.

▪ Temperaturen falder til under antifrosttemperaturen
indstillet i brugermenuen.

▪ Enhedens driftstilstand er indstillet til afkøling
(reversibel tilstand).

INFORMATION
Hvis funktionen Åbent vindue er aktiveret, vil den stadig
overholde antifrosttemperaturen (parameter 06 – "HG" i
brugermenuen). Det betyder, at rumtermostaten vil blive
ved med at opvarme for at bevare antifrosttemperaturen
(som standard 10°C).

Sådan aktiveres eller deaktiveres funktionen Åbent
vindue
1 Tryk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Den første parameter (rEGU) i installatørmenuen
åbnes.

2 Brug  og  til at vælge parameter 33 (Win).

3 Brug  og  til at ændre parameterværdien til yes (aktiveret,
standardværdi) eller no (deaktiveret).

4 Tryk på  for at bekræfte.

5 Brug  og  til at vælge parameter 37 (End).

6 Tryk på  for at afslutte installatørmenuen.

Resultat: Funktionen Åbent vindue er aktiveret/deaktiveret.

3.3.3 Forhindring af kondens
På reversible systemer har rumtermostaten 2 metoder til at
administrere luftfugtighed for at forhindre kondens under afkøling.

Tærskel for luftfugtighedsprocent
Du kan indstille en tærskelværdi for luftfugtighedsprocenten. Hver
gang rumtermostaten detekterer, at luftfugtighedsprocenten
overstiger den indstillede procentdel, ophører afkølingskravet for at
forhindre kondens. Hver gang dette er tilfældet, blinker  på
rumtermostatens display. Tærskelværdien (standard er 55%)
ændres ved at indstille værdien for parameter 34 ("rH") til den
ønskede værdi i installatørmenuen.

Funktion til forhindring af kondens med gulvtemperatursensor
Hvis den valgfrie eksterne temperatursensor EKRTETS er installeret
som gulvtemperatursensor, kan parameter 35 ("dEv") indstilles til
"yes" i installatørmenuen for at aktivere funktionen til forhindring af
kondens.

Når denne funktion er aktiveret, vil den kontinuerligt sammenligne
temperaturen målt af gulvtemperatursensoren i forhold til
kondenspunktet. Kondenspunktet beregnes på basis af
rumtemperatur og luftfugtighed. Når gulvtemperaturen falder til
under kondenspunktet eller kommer for tæt på det, stoppes
afkølingskravet midlertidigt for at forhindre kondens på gulvet. Mens
funktionen til forhindring af kondens er aktiv, blinker  på
rumtermostatens display.

3.4 Brugermenu
I brugermenuen kan du indstille de grundlæggende
rumtermostatparametre.

3.4.1 Sådan åbnes brugermenuen
1 Tryk på og hold  i 5 sekunder.

Resultat: Den første parameter (rF INI) i brugermenuen vises på
displayet.

Brug navigationsknapperne til at afslutte brugermenuen ved at
vælge "End"-parameteren og trykke på .

3.4.2 Sådan ændres parametre i brugermenuen
Forudsætning: Du er i brugermenuen.

1 Brug  og  til at skifte mellem parametre.

2 Tryk på  for at vælge parameteren.

3 Rediger den ønskede parameter ved hjælp af  og .

4 Når ændringerne er udført, skal du trykke på  for at gemme.

3.4.3 Brugerparametre

INFORMATION
Visse parametre relateret til funktioner beskrevet i denne
vejledning er IKKE tilgængelige i brugermenuen og kan
KUN findes i installatørmenuen.

Parameter Beskrivelse Mulige værdier (a)

# Betegnelse
00 rF INI Radiokonfigurationstilstand
01 dEG Temperaturenhed

anvendt på displayet
▪ °C
▪ °F

02 __:__ Tidsformat anvendt på
displayet

▪ 24H (24-timers
display)

▪ 12H (12-timers
display)

03 dst Skift til sommertid ▪ yes (aktiveret)

▪ no (deaktiveret)
04 AirC Kalibrering af intern

temperatursensor.
Se "4 Kalibrering af
temperatursensor" [4 8
] for yderligere
oplysninger.

05 AMbC Kalibrering af ekstern
temperatursensor

06 HG Frostfri temperatur i
ferietilstand

▪ 10°C
▪ Interval: 0,5°C~10°C

07 ITCS Intelligent
temperaturstyringssyste
m(b)

▪ yes (aktiveret)

▪ no (deaktiveret)
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Parameter Beskrivelse Mulige værdier (a)

# Betegnelse
08 Clr ALL Ryd brugerindstillinger: tryk på og hold  i 5

sekunder for at nulstille alle kontrolpunkter og
brugerparametre til deres standardindstillinger.

09 CHAn –
10 VErS Software-version
11 End Afslut brugermenuen. Tryk på  for at afslutte.

(a) Standardværdierne er angivet med fed skrift.
(b) Hvis denne funktion aktiveres, vil den aktivere installationen på

forhånd (op til højst 2 timer) for at sikre, at det ønskede
kontrolpunkt er nået på det relevante tidspunkt i henhold til det
indstillede program. Med hver programændring måler
rumtermostaten den tid, det tager installationen at nå
kontrolpunktet for at kompensere for eventuelle
temperaturforskelle, som kan foreligge på forskellige tidspunkter.
På den måde kan du foretage programændringer uden at behøve
at justere temperaturen på forhånd, fordi rumtermostaten gør det
automatisk.

4 Kalibrering af
temperatursensor

Både rumtermostatens interne temperatursensor og den eksterne
temperatursensor (ekstraudstyr) kan kalibreres. Det anbefales at
kalibrere sensoren/sensorerne efter installation. Proceduren er den
samme for både den interne temperatursensor og den valgfrie
eksterne temperatursensor.

4.1 Sådan kalibreres
temperatursensoren

1 Brug et termometer, og mål temperaturen i rummet ved en
afstand på 1,5 m fra gulvet i mindst 1 time.

2 Tryk på og hold  på rumtermostaten i 5 sekunder for at åbne
brugermenuen.

3 Brug navigationstasterne til at vælge parameteren AirC eller
AMbC afhængigt af, om du ønsker at kalibrerer den interne eller
den eksterne temperatursensor (ekstraudstyr).

4 Tryk på OK for at ændre den valgte parameter. Som standard
er den indstillet til "no".

5 Brug  og  til at indtaste den målte værdi.

6 Tryk på OK for at bekræfte.

Resultat: Meddelelsen "yes" vises, og værdien lagres i
rumtermostatens interne hukommelse.

Om nødvendigt kan den lagrede kalibreringsværdi slettes ved at
trykke på . Meddelelsen "no" vises og bekræfter, at værdien er
blevet slettet.

5 Vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelse -
sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL
Før der udføres nogen form for vedligeholdelses- eller
reparationsaktiviteter, skal systemdriften stoppes med
rumtermostaten, og strømforsyningen slukkes med
afbryderen. Mulig konsekvens:  elektrisk stød eller
skader.

BEMÆRK
Brug IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder
til at rengøre rumtermostaten. Mulig konsekvens: 
skader, elektrisk stød eller brand.

ADVARSEL
Rumtermostaten må IKKE vaskes. Mulig konsekvens: 
elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.

INFORMATION
Hvis snavset på overfladen af rumtermostaten ikke er nemt
at fjerne, skal du dyppe kluden i neutralt rengøringsmiddel
fortyndet med vand, vride kluden godt og rengøre
overfladen. Tør den bagefter med en tør klud.

5.2 Rengøring af brugerinterfacet
1 Tør skærmen og andre flader på brugerinterfacet af med en tør

klud.

5.3 Udskiftning af batterierne

Når  blinker på rumtermostatens display, skal dens batterier
udskiftes. Når batteriindikatoren begynder at blinke, vil
rumtermostaten stadig være i stand til at fungere i ±30 dage, før den
lukker helt ned.

1 Åbn batterirummene på hver side af rumtermostaten.

2 Tag de gamle batterier ud.

3 Indsæt nye batterier.

4 Luk batterirummene.

Resultat: Rumtermostaten er nu klar til brug.

INFORMATION
Efter udskiftning af batterierne skal dato og klokkeslæt
indstilles igen. Se "3.1.1  Indstilling af dato og tid"  [4 3] for
yderligere oplysninger.

6 Fejlfinding
Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af de følgende
fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Hvis systemet ikke kører korrekt, i alle andre tilfælde end det, som er
nævnt ovenfor, og ingen af ovenstående fejl er til stede, skal man
gennemgå systemet efter følgende fremgangsmåde.

Funktionsfejl Måling
Termostatens display
er tomt, og termostaten
fungerer ikke.

▪ Kontrollér, om batteriisolatorerne er
blevet fjernet fra batterirummene.

▪ Kontrollér, om batterierne vender rigtigt i
rummene.

▪ Kontrollér batterikapaciteten, og udskift
batterierne, hvis det er nødvendigt.

Rumtermostatens
knapper reagerer ikke,
når man trykker på
dem.

Kontrollér, om knaplåsefunktionen er
aktiveret. Hvis  kan ses på displayet,
skal du trykke på  og  samtidigt for at
oplåse rumtermostaten igen.
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Funktionsfejl Måling
Rumtermostaten starter
ikke afkøling eller
opvarmning i henhold
til kontrolpunktet.

▪ Kontrollér, om funktionen til forhindring
af kondens er aktiv.

▪ Kontrollér, om modtageren er i
automatisk tilstand og ikke i manuel
tilstand ved at tjekke, om trykknappens
LED på modtageren er FRA og ikke
grøn.

Rumtemperaturen
svarer ikke til
kontrolpunktet indstillet
på rumtermostaten.

▪ Omkalibrer rumtermostatens
temperatursensor (eller den eksterne
temperatursensor). Se
installationsvejledningen vedrørende
kalibreringsproceduren.

▪ Kontakt installatøren.
Timeren for tidsplan
starter for tidligt.

▪ Kontrollér, om det rigtige program er
valgt (P1-P9 eller U1-U4).

▪ Kontrollér, om parameter 07 er aktiveret
i brugermenuen.

Klokkeslæt og dato
blinker på
rumtermostatens
display.

Indstil uret som beskrevet i "3.1 Dato og
tid" [4 3].

Der er ingen
kommunikation mellem
rumtermostaten og
modtageren.

▪ Kontrollér, om modtageren er mere end
50 cm væk fra alle andre elektriske eller
trådløse enheder, som kan gribe
forstyrrende ind (dette omfatter Wi-Fi-
signaler og mobiltelefoner)

▪ Kontakt installatøren.

Hvis -LED'en blinker rødt:

Funktionsfejl Måling

 blinker på
rumtermostatens
display.

Udskift batterierne i rumtermostaten.

 blinker på
rumtermostatens
display.

Kontakt installatøren (problem med intern
temperatursensor).

blinker på
rumtermostatens
display.

▪ Kontrollér sensorforbindelserne.

▪ Afbryd sensoren fra rumtermostaten, og
kontrollér den med et ohmmeter. Den
målte værdi skal være ~10 kΩ.

▪ Kontakt installatøren (problem med
gulvsensoren).

 blinker, og Err vises
på rumtermostatens
display.

Kontakt installatøren (problem med måling
af luftfugtighed).

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennævnte emner, ikke kan
løse problemet selv, skal man kontakte montøren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anført
på garantibeviset).

7 Bortskaffelse
▪ Batterierne, som leveres med rumtermostaten, er mærket med

følgende symbol:

Det betyder, at batterierne IKKE må blandes med usorteret
husholdningsaffald. Hvis der er trykt et kemisk symbol under
symbolet, betyder det kemiske symbol, at batteriet indeholder et
tungmetal i en koncentration, der ligger over et bestemt niveau.

Mulige kemiske symboler er: Pb: bly (>0,004%).

Kasserede batterier SKAL behandles på et anlæg, der er
specialiseret til genbrug. Når du sørger for, at kasserede batterier
bortskaffes korrekt, så hjælper du med til at forhindre eventuelle
negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
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