
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Heat control with temperature 
measurement 

Heat-Control
Nice



1 WAARSCHUWINGEN

Explosiegevaar als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type. Volg de instructies voor het verwijderen van verbruikte batterijen.

Het product is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren weg! CR2032 knoop cel batterijen zijn schadelijk indien doorgeslikt.

2 PRODUCTBESCHRIJVING

Heat-Control is een op afstand bedienbare thermostaatknop waarmee je de ruimte temperatuur kan bedienen. De knop meet de 
ruimte temperatuur en past deze automatisch aan.
De knop kan zonder gereedschap op de drie meest gebruikte typen thermostaatkranen gemonteerd worden. Je kan gemakkelijk 
temperatuur schema’s maken via de applicatie voor automatische bediening.

3 VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verbind de oplader met de micro-USB poort om het apparaat op te laden.
2. Koppel de lader af als de LED ring groen pulseert (apparaat volledig opgeladen).
3. Demonteer de huidige thermostaatknop.
4. Afhankelijk van het type thermostaatkraan:

5. Plaats de knop op de kraan en draai hem met de klok mee vast.
6. Houd de knop minimaal 1 seconde ingedrukt.

7. De LED ring begint blauw te knipperen.
8. Plaats de Z-WaveTM controller in de koppelstand.
9. Druk de microschakelaar driemaal in. De LED ring begint nu wit te knipperen.
10. Als je de knop in de S2 mode toevoegt, geef dan de pin code in (onderstreepte gedeelte van de public key, op het label).
11. Een succesvolle koppeling zal bevestigd worden door de controller.

!

M30 x 1.5

Danfoss RTD-N

Danfoss RA-N

 

Ga gewoon door

Gebruik een adapter-
ring:

Gebruik een adapter-
ring:



4 SPECIFICATIONS

Heat-Control
Voedingsbron: 3.7V Li-Poly batterij pack (niet vervangbaar)

Ondersteunde lader: micro-USB 5V, min. 0,5A

Radio protocol: Z-WaveTM (S2-enabled)

Radio frequentie band: 868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz
2402-2480 MHz

Radio zendvermogen: 6dBm (Z-TM)
7dBm (BLE)

Bedrijfstemperatuur: 0-40°C

Maximum water temperatuur: 90°C

Ondersteunde radiatorkranen: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N
Danfoss RA-N

Afmeting (Diameter x Lengte): 56 x 74 mm
56 x 87 mm (met adapter)
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