Wilt u automatisch bedrijf?

Landis & Staefa REV22…

Gebruiksaanwijzing

REV22… - De temperatuurregelaar waarmee u op eenvoudige wijze uw ruimte op het juiste tijdstip de ideale temperatuur kunt
geven. Daarvoor staan meerdere individuele keuze- en instelbare schakelprogramma’s ter beschikking. U kunt daarbij op de
fabrieksinstellingen vertrouwen of ook naar uw individuele behoeften aanpassen.
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Wilt u continu comforttemperatuur?
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Wilt u continu verlaagde temperatuur?

Bedrijfswijze-keuzeschuif
Weekbedrijf, automatisch volgens progr.
met tot drie verwarmingsperioden per dag
Dagbedrijf, continu
met 1 verwarmingsperiode
Dagbedrijf, continu met
twee verwarmingsperioden
Dagbedrijf, continu met
drie verwarmingsperioden
Continu comforttemp. T3
Continu verlaagde temp.
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Uit (stand-by)
met vorstbeveiliging

Inbedrijfstelling met snelstart
In de regelaar zijn vanaf de fabriek standaard schakeltijden en temperatuurwaarden ingevoerd. Gaat u voor de eerste
inbedrijfstelling als volgt te werk:
Verwijdert u de zwarte isolatiestrook van de twee meegeleverde batterijen. Controleert u of het batterijenvak op zijn
plaats zit. Het apparaat schakelt in. Na afloop hiervan:
1.5V 'AA'

1.5V 'AA'
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Schuift u de instelkeuzeschuif op de positie. Met de toetsen
1-5
6-7
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de actuele tijd ingeven.

Met de toetsen de actuele dag ingeven (1 = maandag…7 = zondag).
De instelkeuzeschuif weer helemaal naar rechts schuiven, op de positie, alleen zo kunt u het deksel sluiten.

Run

Met de bedrijfswijze-keuzeschuif de gewenste bedrijfswijze kiezen (bijv Auto 1...7).
De bedieningshandleiding weer opvouwen, in het klapdeksel schuiven en deze sluiten.

Zet u daarvoor de bedrijfwijze-keuzeschuif op één
van de volgende posities:
Auto 1...7 U gebruikt de weekinstelling met
3 verwarmingsperioden per dag, automatisch.
U gebruikt de daginstelling met
1 verwarmingsperiode, continu.
U gebruikt de daginstelling met
2 verwarmingsperioden, continu.
U gebruikt de daginstelling met
3 verwarmingsperioden, continu.
T3

Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie
comforttemp. Daarmee wordt continu de
comforttemp. T3 geregeld. In de display verschijnen
de aanduidingen

en

.

Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie
verlaagde temperatuur. Daarmee wordt continu de
verlaagde temperatuur geregeld. In de display
verschijnt de aanduiding .

Wilt u continu uitgeschakeld bedrijf (stand-by) met
vorstbeveiliging?
Stelt u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie
stand-by. Op deze manier wordt er pas verwarmd,
als de temperatuur onder de vooraf ingegeven
vorstbeveiligingsgrens (bijv. 5 °C) komt. In de
display verschijnt de aanduiding

.

Is het te warm of te koud?
°C

Met deze toetsen kunt de u actuele temperatuur
verhogen of verlagen met stappen van 0,2 °C tot en
met ±4 °C. In de display verschijnt allereerst de
nieuw gekozen temperatuur en aansluitend weer de
actuele gemeten waarde. Deze wijzigingen zijn
alleen tot aan het volgende schakeltijdpunt
geldig. Indien het steeds te warm of te koud is met
de (fabrieks) instellingen, kunt u de temperaturen in
de op dat ogenblik ingestelde positie
overeenkomstig veranderen.

Wilt u het temperatuurniveau wisselen of zult u
korte tijd afwezig zijn?
Met deze toetsen wisselt u van het actuele
temperatuurniveau naar een andere. In de display
indien van de verlaagde
verschijnt het symbool
temperatuur omgeschakeld wordt naar
comforttemperatuur dan wel verschijnt het symbool
indien van comforttemperatuur naar verlaagde
temperatuur wordt omgeschakeld. Zodoende kunt u
gedurende uw afwezigheid naar verlaagde
temperatuur regelen of op comforttemperatuur als u
eerder thuis komt. Deze wijzigingen zijn alleen tot
aan het volgende schakelpunt geldig.

De instelkeuzeschuif weer terugschuiven en het
deksel sluiten

Wilt u uw eigen temperaturen en verwarmingsprogramma’s invoeren?

Tabellen voor de invoer van ingestelde
waarden.

Auto

Het apparaat beschikt over drie verschillende
schakelprogramma’s, die overeenkomen met het
werkdagblok 1…5 / weekendblok 6-7 of die aan de
afzonderlijke dagen 1…7 toegewezen kunnen worden.

Schrijft u uw ingestelde waarden in de volgende tabel. De
voorgedrukte waarden komen overeen met de
standaardwaarden.

Wilt u terug naar de standaardwaarden?

P.1
T1

Met deze toets het gewenste blok (werkdag 1-5 /
weekend 6-7) of de gewenste dag (1...7) kiezen.
Doet u instellingen voor afzonderlijke dagen, dan
wordt het overeenkomende blok gewist en kan
alleen via een reset weer opnieuw ingesteld
worden.
Met deze toets aan het gekozen blok het gewenste
schakelprogramma toewijzen.
Niet in te stellen posities worden in de display met
aangeduid.
Schakelpositie (b.v. P.1.) kiezen en met
de gewenste schakeltijd ingeven.
Temperatuurpositie (b.v. T1) kiezen en met
de gewenste temperatuur ingeven. T1
is de temperatuur tussen de schakelpunten P.1 en
P.2. Overeenkomend is T2 tussen P.3 en P.4 en T3
tussen P.5 en P.6.
Verlaagde temperatuur kiezen en met
de gewenste waarde ingeven. De beschreven
instelstappen moeten voor de beide blokken
(werkdag en weekend), afzonderlijke dagen of
,
en
bedrijfswijzen
overeenkomend herhaald worden.
Instelkeuzeschuif weer op deze positie
terugschuiven en het deksel sluiten.
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Met deze toets het begin van de vakantie kiezen
(max. 6 dagen van te voren)
(1 = maandag…7 = zondag) en met
de
duur van de vakantie ingeven (max. 99 dagen).
Instelkeuzeschuif weer terugschuiven en het deksel
sluiten.
Indien u vroeger de vakantie beeïndigd dan
gepland, moet u het aantal vakantiedagen weer op
terugzetten.

Moet u de tijd of de dag wijzigen?
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op de display?

Wilt u de batterijen wisselen?

PASS

en het aantal overblijvende vakantiedagen
symbool
aangegeven. Gaat u als volgt te werk:
Instelkeuzeschuif op het vakantiesymbool zetten.
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Na het verschijnen van dit symbool moet u binnen 3 maanden
de batterijen wisselen.
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U kunt het begin en de duur van uw vakantie ingeven. De
regelaar schakelt dan aan het begin van de vakantie over op
verlaagd bedrijf en na afloop weer terug op de ingestelde
bedrijfswijze. Gedurende het vakantiebedrijf worden het
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Toets indrukken. Na elkaar worden de ingestelde
verwarmingschakelpatronen voor de afzonderlijke
dagen weergegeven.
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Wilt u uw instellingen controleren?

Schakeltijden

Blok/
dag
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Day
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Bedrijfswijzen

Door gelijktijdig indrukken van deze drie toetsen
°C wordt een complete reset doorgevoerd. Daarbij
worden de schakeltijden en temperaturen weer naar
hun oorspronkelijke standaardwaarden teruggezet.
Let op: Alle individuele instellingen gaan
verloren! Tegelijkertijd wordt een displaycheck
doorgevoerd die er op de volgende manier uitziet:

2252Z12H

Gaat u als volgt te werk:
Auto 1...7 Bedrijfswijze-keuzeschuif op de gewenste positie
zetten (bijv Auto 1...7) waarmee de betreffende
blokken en verwarmingsschakel-patronen ingesteld
kunnen worden.
1-5
De instelkeuzeschuif op de positie voor het instellen
6-7
van de blokken en verwarmingsschakelpatronen
1 ... 7
zetten.

Run

•

Legt u 2 nieuwe Alkaline-batterijen van
het type AA, 1,5 V klaar.
Neemt u het batterijvakje eruit,
verwijder de batterijen, plaats de
nieuwe erin en schuift u het
batterijvakje weer in de oorspronkelijk
positie terug. Let op: De
instelgegevens blijven maar
maximaal 1 minuut bewaard!
De oude batterijen volgens de
voorschriften afvoeren.

Tips voor besparing zonder comfortverlies
•

Verwarmt u uw ruimte tot maximaal 21 °C.

•

Schakelt u met
naar verlaagde temperatuur, ook
als u maar kort tijd afwezig bent.
Ventileer korte tijd, maar wel krachtig en dus met ver
geopende ramen en op verlaagde temperatuur.

•

Extra functies
Uw regelaar is uitgerust met diverse extra functies. Deze
mogen alleen door de professionele installateur ingesteld
worden. Na wijziging van een instelling moet een reset worden
doorgevoerd.
N.B. De standaardwaarden zijn nu actief.

Instelkeuzeschuif op de tijd/dagpositie stellen en
met
de nieuwe tijd ingeven.
1-5
6-7
1 ... 7

Door het indrukken van de toets de nieuwe dag
ingeven (1 = maandag…7 = zondag).
Wijzigingen voorbehouden
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