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Installasjonsveiledning

 
Funksjoner: 
• Elektronisk termostat med: 

1. Innebygget romføler 
2. Gulvføler 
3. Romføler m/begrenser i gulvet (for 

parkettgulv) 
 
• 4. Elektronisk effektregulator 
 
Installasjon og plassering 
Termostaten kan installeres i en standard veggboks. 
Termostaten bør plasseres min 1,2 m over gulvet. 
Unngå direkte sollys og trekk fra dører/vinduer. 
Termostaten kan også monteres i Elko påveggskappe 
(utenpå vegg). 
 
Demontering av termostaten: 
Vipp av svinghjulet med en skrutrekker. Bruk 
skrutrekkeren og klem inn plastfjæra i overkant og 
underkant av termostaten. Vipp av frontdekselet. (se 
fig. 1) 
 

Fig. 1. 
 
Tilkobling av termostaten (se fig. 2) 
Termostaten skal tilkobles el-anlegg i henhold til 
vedlagte koblingsskjema. Termostaten skal forankobles 
en jordfeilbryter med maks utløserstrøm på 30 mA. 
 
Termostaten tåler en belastning på max 16A/3600W 
ved 230V. Ved høyere belastning må termostaten styre 
en kontaktor. Gulvføleren er strømførende (230V) og 
må installeres i henhold til gjeldende krav for 
sterkstrømsinstallasjoner. 
 
Klemme 1:  S  
Klemme 2 + 3: NTC - Gulvføler 
Klemme 4 + 6: Maks last 3600W (LOAD) 
Klemme 5: L 
Klemme 7: N 

 

       
Fig. 2. 
 
 

 
Funksjoner: 
Termostaten kommer med 4 forskjellige 
funksjonsinnstillinger (termostaten må ikke være 
tilkoblet 230V spenning v/bytte av funksjon). 
 

1) Gulvføler (standard)               
Plassering av lasken: 
Lasken dekker de to venstre pinnene. 
Virkemåte: 
Temperaturen reguleres ved hjelp av gulvføleren. 
Om gulvføleren ikke fungerer vil termostaten 
automatisk kobles over til romføler. 
 

2) Romføler                                  
Plassering av lasken: 
Lasken dekker kun den midtre pinnen. 
Virkemåte: 
Temperaturen reguleres ved hjelp av romføleren. 
 

3) Romføler                                           
med begrensning  maks. 30°C  
Plassering av lasken: 
Lasken dekker kun den midtre pinnen og gulvføleren er 
tilkoblet.  
Virkemåte: 
Temperaturen reguleres av romføleren, men gulvføleren 
overstyrer termostaten om gulvet blir varmere enn 
innstilt begrensningstemperatur. Begrensningen av 
gulvtemperaturen kan reguleres mellom 20-30°C. For 
parkett brukes ofte max. 27°C. 
 

4) Effektregulator                
Plassering av lasken: 
Lasken dekker de to høyre pinnene. 
Virkemåte: 
Effektregulatoren har en syklus på 30min. 
Det ønskede puls/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 
0 til 10. Dvs. at i stilling 3 vil varmeelementet være 
innkoplet i 9 min. og utkoplet i 21 min. 
 
Nattesenking: 
Nattesenking løses ved tilkobling av et tidsur på klemme 
1 og 5. Dette gir en senking på 3C 

Fig. 3. 
 
On/Off fungerer slik at når knappen er trykket inn, er 
termostaten tilkoblet. Når knappen er ute, er 
termostaten utkoblet. 
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Innstilling av termostaten (se Fig. 3.) 
Når gulvvarmen tilkobles for første gang, skal man ikke ha høyere temperatur i gulvet enn 15-20°C. Etter 2-3 dager skal 
termostaten kalibreres. Dra ut svinghjulet uten å vri det slik at det løsner fra nippelen. Sjekk med et termometer og trykk 
svinghjulet tilbake i riktig posisjon,. Om varmen har vært avskrudd om sommeren, foreta samme operasjon hver høst. 
 
Bruk av beskyttelsesdeksel: 
 
 

                      
 
OBS! Når dekselet settes på, pass på at luftingen i over- og underkant av termostaten ikke tildekkes.  
 
 
Tekniske data: 
Spenning:     230 VAC AC  ± 15% 50 Hz 
Maks. Belastning:   3600W (resistiv last) 
Maks strøm:     16 Amp 
Effektforbruk:    0.5W 
Kapsling:      IP 21 
Min/Max monteringstemp:  -20°C - +60°C 
Min/Max arbeidstemp:   ± 0° - +50°C 
Temperatur intervaller: 
Gulvføler     +5°C – +40°C 
Romføler     +5°C – +40°C 
Hysteresise/kobl.diff:  0.5°C 
 
Følerverdier:  
   0°C  29.1 Kohm 
   10°C  18.6 Kohm 
   15°C  15,1 Kohm 
   20°C  12.2 Kohm 
   25°C  10.0  Kohm 
Bryteren     Topolet bryter 
Diode     Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på. 
     Blinkende rødt lys v/følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet 
     Grønt lys når termostaten er i stand-by 
Gulvføleren     Lengde 3 meter. Kabelen kan forlenges 10 m med PN 1,5 mm² 
Koblingsskinne    Bruk 1,5mm² eller 2,5 mm² etter effektbehov. 
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