Thermostaat met LCD schermpje en probe

DS30LL

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Deze module meet via de temperatuurprobe de
omgevingstemperatuur
en r
egelt
de
verwarming tot de gevraagde temperatuur is
bereikt.
Het instellen van de gevraagde
temperatuur kan lokaal gebeuren via de zwarte
‘+’ en ‘-’ toetsjes, of via het Luxom netwerk. In
totaal beschikt deze module over 6
temperatuurregimes :
1- User 1
2- User 2
3- Comfort
4- Stand-by
5- Eco
6- Anti-vorst
Deze regimes kunnen via een druktoets,
aanraakscherm,
aanwezigheidsmelder
of
software worden in- en uitgeschakeld
Indien u beschikt over een venstercontact dan
kan u tijdelijk overschakelen naar regime 6
zolang dit venster is geopend.
Tot de ex tra functies behoren 2 instelbare
alarm niveaus, 4 groepsturingen.
Een rode LED tussen de zwarte toetsjes geeft
aan of de verwarming is in- of uitgeschakeld.
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WERKING
De module beschikt over 2 druktoetsen (‘+’ en ‘-‘), een externe temperatuurprobe en een LCD display.
Wijzigen temperatuur :
‘+’ druktoets indrukken (linkse knopje) : verhogen gevraagde temperatuur in stappen van 0.5°C
‘-‘ druktoets indrukken (rechts knopje): verlagen gevraagde temperatuur in stappen van 0.5°C.
Indicatie temperatuur :
De display wordt gebruikt om de gemeten temperatuur weer te geven.
Door 1 van de knopjes in te drukken wordt de gevraagde temperatuur weer gegeven.
Bij het loslaten van de knopjes knippert de display een aantal keer tussen de gevraagde en de gemeten temperatuur.
Wijzigen temperatuur regime user 1 en user 2 :
De temperatuur van user 1 en user 2 regime kan worden gewijzigd via de ‘+’ en ‘-‘ druktoets
U kiest de temperatuur die u wenst als user 1 regime, drukt de ‘+’ toets voor 5sec in tot de display -0,1 weergeeft en
deze nieuwe temperatuur wordt opgeslagen als user 1.
Wenst u de temperatuur van user 2 te wijzigen, stel de temperatuur in en druk de ‘-’ toets in voor 5sec tot de display 0,1 weergeeft.
Als u nu de module DS30LL uitleest via PlusConfig dan ziet u de nieuwe temperaturen voor regime user 1 en 2.
Uitschakelen druktoetsen :
Beide druktoetsen samen voor 10sec indrukken tot de display -0,1 weergeeft, schakelt de ‘+’ en ‘–‘ druktoets uit.
Indien de druktoetsen worden bediend tijdens deze periode dan wisselt de display tussen gevraagd en gemeten
zonder iets te veranderen. (ter indicatie van de blokkering)
Het inschakelen van beide toetsen gebeurt door ze opnieuw samen 10sec in te drukken tot de display -0,1 weergeeft.
Bij een probleem met de t emperatuursensor dan kan het zijn dat de display de meten waarde 102,5°C of -25°C
weergeeft. Dit wil zeggen dat de sensor los of defect is.
Nota: Monteer de temperatuurprobe niet in tocht, op een buitenmuur of in direct zonlicht!
De probe mag maximaal met 20 cm verlengd worden!
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