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M O DU LATIO N PAK K E T

Installatiehandleiding
1. Netspanning van het cv-toestel afhalen

Verwijder altijd de netspanning van het cv-toestel,
voordat u aan de installatie van de thermostaat begint.

2. Montage OpenTherm® module

Stap 1
Druk voorzichtig een
schroevendraaier in
de opening tot de
afdekplaat loskomt.

Stap 2
Kantel de afdekplaat
omhoog en verwijder deze.

3. Aansluiten OpenTherm® module

De kabel moet aangesloten worden
op de OpenTherm ingang.
De klemnummers zijn
CV-toestel afhankelijk.

Stap 1
Hier inhaken.

NB:
De benodigde pluggen en montageschroeven
worden meegeleverd.

4. Netspanning van het cv-toestel aansluiten

Stap 2
Naar beneden
kantelen en
dichtklikken.

5. Plaatsing

6. Draai-/instelring afnemen

1,5 m

Niet in de tocht

Montageplaat verwijderen

Niet boven een
warmtebron

Niet in de zon

7. Monteren en installeren van de thermostaat
Montage rechstreeks op de muur
Thermostaat aanbrengen op
Verwijder de beschermfolie
montageplaat
tussen de batterijen
Pluggen

Draai-/instelring terugplaatsen

Stap 1:
hier inhaken.
Stap 2:
dichtklikken

Thermostaat aan bovenzijde
naar beneden drukken,
lostrekken en voorover kantelen.

Schroeven

De benodigde pluggen en
montageschroeven zijn meegeleverd.
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Toewijzen
Voordat de Round Wireless met andere RF apparatuur kan communiceren, moeten deze aan elkaar worden toegewezen. Na het
toewijzen is de Round Wireless gereed om te communiceren met de andere RF apparatuur en in staat om informatie uit te wisselen.
LET OP:
Deze Round Wireless Modulation set is al in de fabriek toegewezen en de componenten zijn gereed om met elkaar te communiceren.
Voor het opnieuw toewijzen, ga als volgt te werk:
1. Eerst moet de OpenTherm® RF module in de toewijs-modus worden gezet, door de TOEWIJZEN-toets
5 seconden in te drukken. De LED op de OpenTherm RF module knippert rood.

druk hier

2. Nu kan de Round Wireless worden toegewezen: Druk voor circa 10 seconden links onder het scherm.

druk hier

3. Vervolgens wordt het scherm voor het toewijzen van de ketelregeling weergegeven.

✼

4. Druk kort links onder het scherm van de Round Wireless om het toewijssignaal te sturen.

Toewijzen is gelukt.
Het cijfer (1 = min - 5 = max RF signaalsterkte) geeft
het ontvangstniveau aan.

Toewijzen is niet gelukt, probeer opnieuw.

5. De LED op de OpenTherm® RF module zal bij goede ontvangst niet meer rood knipperen.

Installatiemenu
De Round Wireless is voorzien van een installatiemenu voor het instellen van de minimale en maximale temperatuurinstelling.
Begrenzen maximale temperatuurinstelling: de maximaal instelbare temperatuur kan worden begrensd
tussen de 35 en 5 graden. De temperatuur kan niet hoger worden ingesteld dan deze waarde.
Begrenzen minimale temperatuurinstelling: de minimale instelbare temperatuur kan worden begrensd
tussen de 5 en 35 graden. De temperatuur kan niet lager worden ingesteld dan deze waarde.

druk hier

✼

Het installatiemenu wordt als volgt geactiveerd:
1. Draai de instelring helemaal linksom tot 5°C zichtbaar wordt.
2. Druk voor circa 10 seconden in het midden onder het scherm.
3. Vervolgens wordt de maximale temperatuurinstelling weergegeven. Door middel van de instelring
kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
4. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de minimale temperatuurinstelling
weergegeven. Door middel van de instelring kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
5. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de temperatuurinstelling
voor de uit-stand weergegeven.
Het installatiemenu wordt automatisch 10 seconden na de laatste bediening afgesloten.
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Goedkeuringen:
Pittway Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Y87RF voldoet
aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming
EU is beschikbaar op het volgende internetadres: https://hwllhome.co/DoCRF (868MHz):
Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868–868.6MHz (868.3MHz)

