Installatie en Gebruikershandleiding
Klokthermostaat CH150-16

Geavanceerde functies:
- Geschikt voor elektrische vloerverwarming en voor iedere CV ketel
- 3 temperaturen per etmaal instelbaar
- Tot 48 programmastappen per etmaal instelbaar
- Weergave relatieve luchtvochtigheid en gevoelstemperatuur
- Vakantie en afwezigheidsfuncties
- Automatische ativries/vorstbeschermings regeling met instelbare temperatuur
- Instelbaar regel-algoritme: differentieel of proportioneel
- Tijdgestuurd of optimaliserend bedrijf met of zonder max. optimaliseringsduur.
- Instelbare pompschakeling bij toepassing met CV ketel
- Uitbreidbaar met telefonische afstandsbediening
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Betekenis van de Knoppen en Display symbolen

Knoppen

!!

!

1234-

Handbediening of pijltoets omhoog
Automatisch of pijltoets omlaag
Vakantieprog. of pijltoets vorige!
Afwezigheidsprog. (Jolly) of pijltoets
volgende
5- “Off” toets of “Enter”
6- Programmeer, Copy of Gebruiksgegevens
7- Temperatuurinstelwieltje T1
8- Temperatuurinstelwieltje T2
9- Temperatuurinstelwieltje T3
10- Zomer/Winter schakelaar
11- Reset knop
De knoppen kunnen verschillende functies
hebben. De symbolen in het display geven
steeds aan welke functie de knop op dat
moment heeft.

!

Display

123456-

Tijd
Geprogrammeerde temperatuur balk
Temperatuur T1/dagen in Jolly programma
Temperatuur T2/uren in Jolly programma
Temperatuur T3
(ALLEEN met aangesloten
airco) Zomermodus Airco ingeschakeld
7- Symbool voor verwarming ingeschakeld
8- Relatieve vochtigheid in %
9- Gevoelstemperatuur in graden
10- Ruimte of Vloertemperatuur
11- Dag van de week
12- Wintermodus, verwarming aangesloten
13- Zomermodus, airco aangesloten
14- Resterende batterij lading

In gebruik nemen van de CH150-16
Na installatie van de thermostaat worden eerst de volgende instellingen gemaakt, verricht deze in de
aangegeven volgorde:
1- Instellen van de dag van de week en van de juiste tijd
2- Controleer of de thermostaat op winter (verwarmingsbedrijf) staat, tenzij een airco is aangesloten. Dan
zet u de thermostaat op zomer bedrijf.
3- Selecteer het gewenste programma: automatisch, handbediening, vakantie of Jolly

Dag en tijd instellen
1- Druk de programmeertoets (6) en vervolgens de Jolly toets (4).

2- De uren knipperen. Stel in met de pijltoetsen omhoog of omlaag. Druk op pijltoets volgende.

3- De minuten knipperen. Stel in met de pijltoetsen omhoog of omlaag. Druk op pijltoets volgende.

4- De dag knippert. 1 = ma. 7 = zo.
Stel in met de pijltoetsen omhoog of omlaag. Druk op Enter

5- Druk opnieuw op Enter om terug te keren in het programma

Winter / Zomer instelling.
De Zomer instelling functioneert alleen als er een
airco op de thermostaat is aangesloten. De
Winter instelling gebruikt u bij (vloer)verwarming.
Druk de zomer/winter knop min. 4 sec. in en de
thermostaat schakelt van de ene naar de andere
stand.
LET OP: wanneer de Zomer stand is
ingeschakeld met aangesloten verwarming gaat
de verwarming juist aan wanneer het warmer
wordt!

De programma´s
Er zijn 4 verschillende programma´s: Handbediening, automatisch, vakantie programma,
afwezigheids programma (Jolly) en uit (Off).
Handbediening
De CH150 houdt de ingestelde temperatuur vast totdat deze met de hand wordt veranderd of
een ander programma wordt gekozen. Om te activeren druk op de handbediening toets.

Alleen een enkele temperatuur balk is zichtbaar. Stel
de gewenste temperatuur in
met instelwieltje T1. U kunt
met stappen van 0,1 graad
de gewenste temperatuur
veranderen tussen 2 en 40
graden.

Automatisch programma
Hier kunt u per dag meerdere temperatuur/tijdsblokken programmeren, de geprogrammeerde
tijdsbalk geeft steeds het patroon van de huidige dag aan. Druk op de toets Auto om het
automatisch programma te starten.

Met de instelwieltjes T1, T2 en T3 kunt u zonder verder iets te veranderen de temperatuur van
een tijdsblok wijzigen.

Temperatuur T3
Deze kan niet lager zijn dan T2
en niet hoger dan 40 graden.

Temperatuur T2
Deze kan niet hoger zijn dan T3
en niet lager dan T1.

Temperatuur T1
Deze kan niet hoger zijn dan T2
en niet lager dan 2 graden.

Wanneer er geen eigen programma is ingevoerd werkt de thermostaat in automatisch bedrijf met de
af fabriek ingestelde (preset) programma´s. Zie “Programmeren” om deze naar eigen wens aan te
passen.

Vakantie programma
In het vakantie programma werkt de CH150 met een enkel programma dat iedere dag wordt
herhaald. Het is bedoeld voor (vakantie)periodes die thuis worden doorgebracht en waarbij het
dagritme iedere dag hetzelfde is.

Druk de toets Vakantie programma (Holiday) om het programma te activeren.

De temperaturen kunnen in het programma met de temperatuurinstelwieltjes T1, T2 en T3
worden aangepast. Wanneer het preset programma wordt gebruikt zijn de instellingen hetzelfde
als voor de weekend dagen bij het automatische programma. Zie “Programmeren” om het
programma te wijzigen.

Afwezigheids programma (Jolly)
Dit programma is bedoeld om tijdens periodes van afwezigheid een constante (meestal lage)
temperatuur in huis te handhaven. De tijdsduur van de periode kan in dagen en uren worden
ingesteld zodat b.v. vlak voor thuiskomst het huis weer opgewarmd wordt. Instelling vanaf 1 uur
tot 99 dagen en 23 uur. Druk op de Jolly knop om het programma te starten.

Stel het aantal dagen in met instelwieltje T3, de uren met instelwieltje T2 en de gewenste
temperatuur met instelwieltje T3, zie volgende afbeeldingen.

De temperatuur kunt u
met instelwieltje T1 instellen
tussen 2 en 40 graden in
stappen van 0,1 graad.

Om het aantal uren voor het
afwezigheids programma in
te stellen gebruikt u
instelwieltje T2.

Om het aantal dagen voor
het afwezigheidsprogramma
in te stellen gebruikt u
instelwieltje T3

Na afloop van de ingestelde tijd (dagen + uren) keert de CH150 automatisch terug in het
programma waarin het vóór instellen van het afwezigheids programma actief was. Het
afwezigheids programma kan ook steeds worden uitgeschakeld door een ander programma
(automatisch of handbediening b.v.) te kiezen.

De CH150 uitschakelen, vorstbescherming
Om de thermostaat uit te schakelen drukt u op de OIff knop.

In de Off toestand kunt u kiezen om de thermostaat geheel uit te schakelen, de verwarming kan
dan niet ingeschakeld worden, of u stelt een minimum temperatuur in als vorstbewaking.
Wanneer het dan kouder wordt dan deze temperatuur schakelt de verwarming toch weer in om
bevriezing te voorkomen.

De antivries temperatuur kan
worden ingesteld met het
instelwieltje T3. U kunt een
temperatuur tussen 2 en 7
graden instellen, in stappen
van 0,1 graad. Bij een temp.
lager dan 2 graden schakelt
de vorstbeveiliging uit. Off
verschijnt in het display.

Uitschakelen bij aangesloten airco (zomer bedrijf)

Bij bedrijf met airco schakelt de thermostaat compleet uit bij het drukken van de Off toets. Off
verschijnt in het display en de programmabalk verdwijnt geheel.

De Preset programma´s
De CH150 heeft af fabriek 2 voor-ingestelde automatische programma´s, 1 voor gebruik met
verwarmingsinstallaties de andere voor gebruik met een airco in de zomer.

Programmeren
Het automatische en het vakantie programma aan uw eigen wensen aan passen:
Druk op de programmeer toets en vervolgens op de Auto toets.

De temperatuurbalken voor maandag (day1) komen in beeld en de tijd staat op 00:00 en het
eerste segment knippert. Let erop dat het symbool winter modus zichtbaar is. Anders
omschakelen met de Zomer/Winter toets (knop 11). Ieder segment is een half uur. Door op
pijltoets volgende te drukken verschuift het segment met een half uur, de tijd loopt mee.

Wanneer u op een bepaalde tijd wilt overschakelen naar een andere temperatuur drukt u op
pijltoets omhoog (of omlaag). Daarmee verplaatst het knipperend segment zich van b.v. T1 naar
T2 of van T3 naar T2 enz. Zo doorloopt u alle segmenten voor de dag.

Om het nu ingestede programma voor maandag naar dinsdag (day 2) te kopieren drukt u op de
Copy toets. Om dinsdag een ander programma te geven drukt u op Enter.

U programmeert nu dinsdag (day 2) op dezelfde maneer als bij de voorgaande stappen. Zo
kunt u iedere dag een ander of een zelfde programma geven.
Vakantie programma programmeren.
Door nadat day 1 t/m day 7 doorlopen zijn, op Enter te drukken verschijnt day 8 in het venster.
Dit is het vakantieprogramma. U programmeert het op dezelfde manier.
De temperaturen van de segment balken kunt u op ieder willekeurig moment, ook tijdens bedrijf
met instelwieltjes T1 t/m T3 wijzigen.
Wilt u terugkeren naar de preset programma´s dan drukt u de toetsen omhoog en omlaag
tegelijk voor enkele seconden in. De huidige tijd en de dag blijven goed staan.

Temperatuur weergave
De weergegeven temperatuur is de ruimte temperatuur. De temperatuur van de vloersensor
(mits op de CH150 aangesloten) kan worden weergegeven door op de knop van het in bedrijf
zijnde programma te drukken. Het display geeft knipperend de temperatuur van de vloersensor
aan. Door nog eens drukken keert de normale weergave terug.
Het is ook mogelijk om de temperatuur van een aangesloten vloersensor permanent weer te
geven waarbij de vloertemperatuur ook direct door de CH150 wordt geregeld. Alle temperatuur
instellingen gelden in dat geval voor de vloertemperatuur.
Zie Configuratie voor de andere mogelijkheden.

Bedrijfsurenteller, max. en min. temperaturen
Om de bedrijfsgegevens van het afgelopen etmaal te bekijken gaat u als volg te werk:
1 Druk 2 keer achtereen op de programmeer knop.

2 Het display toont het aantal uren dat de
thermostaat het afgelopen etmaal
inschakelde (00:06 = 6 uur). Druk op volgende
om naar de volgende pagina te gaan.

3 Het display toont het totaal aantal uren dat de
thermostaat sinds zijn ingebruikname of reset
warmtevraag had. Resetten van deze teller
door pijltoetsen omhoog en omlaag tegelijk in
te drukken. Druk op volgende om naar de
volgende pagina te gaan.

4 Minimum temperatuur gedurende afgelopen
etmaal en het tijdstip waarop deze temperatuur
werd geregistreerd. (15,8 graad om 03:15 uur).
Druk op volgende om naar de volgende pagina
te gaan.

5 Maximum temperatuur gedurende afgelopen
etmaal en het tijdstip waarop deze temperatuur
werd geregistreerd. (22,5 graad om 21:08 uur).
Druk op volgende om naar de volgende pagina
te gaan.

6 Druk op de programmeer toets om in het programma terug te keren.

Onderhoud van de CH150
Om de thermostaat schoon te maken gebruikt u een zachte katoenen doek. Gebruik geen
reinigingsmiddelen.
Batterijen vervangen.
Een knipperend batterij symbool
verschijnt in het display wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn. De thermostaat zal dan nog ongeveer 15 dagen werken. Wanneer de batterijen
in deze periode niet worden vervangen schakelt de CH150 zichzelf uit en OFF verschijnt in het
display. De ingestelde programma´s en de tijd en datum gaan niet verloren, ze zijn in een
permanent geheugen opgeslagen.
Toegang batterij vak:
Trek de thermostaat van de grondplaat door vanaf de zijkanten de thermostaat rechtstandig naar
u toe te trekken. Vermijd het om hierbij op een toets te drukken.
Wanneer de batterijen werden vervangen als het display reeds OFF danwel helemaal niets
meer aangeeft, drukt u nadat de thermostaat weer op de grondplaat is teruggeplaatst één
keer op de Enter toets.
BELANGRIJK
Goede verse batterijen gaan enkele jaren mee. Om te voorkomen dat tijdens een langere
afwezigheid de batterijen op raken is het aan te bevelen vóór vertrek nieuwe batterijen te plaatsen.

Installatie
- Volg deze installatie instructies nauwgezet op.
- Schakel voordat u begint de netspanning uit.
- Controleer de bedrading na installatie vóórdat u de netspanning weer inschakelt.
Fouten in de bedrading kunnen het apparaat beschadigen en de veiligheid in gevaar brengen.

Montage grondplaat
De grondplaat kan direct op een wand of over een standaard ronde inbouwdoos worden
geplaatst. Er zijn totaal 5 verschillende bevestigingspunten mogelijk.

Maak de grondplaat los van de thermostaat door hem aan de achterzijde los te trekken.
Gebruik hiervoor een passende schroevendraaier welke u in het rechthoekige gat tussen
thermostaat en grondplaat steekt.
Bevestig de grondplaat horizontaal en in de juiste stand op een vlakke wand, ervoor zorgend
dat hij bij het vastzetten niet wordt krom getrokken.
De thermostaat moet op een geschikte plaats, vrij van tocht of direct opvallend zonlicht en op
voldoende afstand van warmtebronnen (lampen, televisie enz.) worden geplaatst. Een
plaatsing op oog-hoogte vergemakkelijkt de bediening.

Elektische aansluitingen
Om de aansluitingen te kunnen maken moet
eerst de afdekplaat worden afgenomen. Maak
de bevestigingsschroef los en verwijder de
plaat uit zijn klik-bevestiging.

Aansluiting (vloer)verwarming

Bevestigingsschroef
Bevestig de 2 draden van de (vloer)verwarming
op de klemmen 1 en 2 als aangegeven. Bij
toepassing van de ModuSet of bij een CV ketel
komen hier de draden naar de thermostaat
aansluiting.

Aansluiting vloersensor
Alleen bij een vloerverwarming welke
direct op de CH150 aangesloten
wordt:
Bevestig de 2 draden van de
meegeleverde vloersensor op de
klemmen A en B zoals aangegeven.
Dus bij toepassing ModuSet of CV
ketel hier niets aansluiten.

Batterijen plaatsen
Plaats 2 alkaline batterijen, type AA in het batterijvak aan de achterkant van de thermostaat. Let
op de juiste poling. Zodra de batterijen geplaatst zijn is de thermostaat in werking.

Thermostaat op de grondplaat bevestigen
Plaats de thermostaat rechtstandig tegen de grondplaat en druk hem vast door hem in te klikken.

Configuren van de CH150
Door configureren wordt de thermostaat aangepast aan het type verwarming dat erop is
aangesloten. Ga als volgt te werk: (alleen door installateur of regeltechnicus uit te voeren)
1 Druk de programmeertoets (6)
2 Druk de zomer/winter schakelaar (10) voor ongeveer 5 sec.
De configuratie schermen
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scherm te gaan drukt u pijltoets
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volgende. Om naar het
beginscherm van het configuratie menu terug te keren drukt u Enter. Hiermee worden ook de
aangebrachte wijzigingen opgeslagen. Druk nog eens op Enter om in de configuratie schermen
te verlaten en terug te keren in het programma. Om de configuratie terug te zetten op
fabrieksinstellingen houdt u de pijltoetsen omhoog en omlaag tegelijk ingedrukt voor ongeveer 4
sec.
!
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Configuratie schermen
1- Type grondplaat. COn
De CH150 detecteert of de grondplaat bevestigd is. Aanduiding: COn. Waarde rEL of --2- Graden C of graden F
Standaard aanduiding CELS en de temperatuur. Wijzigen naar Fahrenheit met omhoog/omlaag
toets: aanduiding FAHr.
3- Type regeling (regelalgoritme)
Hiermee wordt het regelalgoritme gekozen. Differentieel (standaard instelling Std) of
proportioneel (ProP), geldt niet voor bedrijf met airco (zomerbedrijf).
3A- Thermische schakeldifferentie
Bij instelling in scherm 3 op Differentieel (Std) wordt hier de schakeldifferentie vastgelegd.
Standaard instelling LO. Gebruik HI alleen voor luchtverwarming.
3A- Bandbreedte proportionele regeling
Stel de bandbreedte in van 1,0 - 4,0 graden. Aanduiding bAnd.

3B- Lengte regelcyclus proportionele regeling
Stel de regelcyclus in op 5, 10 of 20 min. Aanduiding Per. Hoger voor tragere systemen.
4- Instellen vloersensor
Regeling

Aanduiding

Sensor aangesloten

---

Nee

FLO (*)

Ja

In

Ja

Out

Ja

Int. sensor, ruimtetemp.
Begrenzing maximum
vloertemperatuur
Op vloersensor, permanente weergave vloertemperatuur
Op interne sensor, weergave vloertemp. mogelijk

(*) Standaard instelling, max. temperatuur = 27 graden.
4A- Instelling max. vloertemperatuur
Stel de max. vloertemperatuur in waarbij de verwarming altijd onafhankelijk van warmtevraag
uitschakelt. Aanduiding tFLO. Instelbereik 15-45 graden, standaard op 27 graden ingesteld
5- Calibrering
Aanpassen van de aangegeven temperatuur aan een (evt. geijkte) gemeten temperatuur.
Aanduiding Corr. Correctie -4,0 - +4,0 graden.
6- Optimaliseren
Schakelt optimaliserende werking On/Off. Aanduiding OPt. Optimaliseren werkt alleen bij de
eerste comfort-temperatuur periode van de dag, dus aan het einde van de nachtverlaging.
6A- Maximum duur optimaliseren
Stel de max. duur van de optimalisering in. Aanduiding OPTH. Instelbaar 1-5 hr. Standaard 2
hr.
7- Pompschakeling (Alleen te gebruiken met CV ketel)
Stel de pompschakeling in. Deze werkt door iedere dag wanneer er geen warmte vraag is
geweest om 23.58 de verwarming gedurende een paar minuten in te schakelen. Aanduiding
Pu. Instelling On/Off.
8- Softwareversie
Aanduiding SOFt Xxx. Alleen weergave.

Technische gegevens

Voeding

2 alkaline AA 1,5 V batterijen

Uitgang, belastbaarheid

Bistabiel relais, 250V 16(4)A

Ingang

Ingebouwde sensor, vloersensor

Elektrische aansluitingen

Schroefklemmen

Isolatie

Dubbel geisoleerd

Beschermingsklasse

IP20

Geheugen type

Non-volatile memory

Micro disconnection

1BU

Software klasse

Class A

Temperatuur regelbereik

2,0 - 40,0 graden C

Vorstbeveiligings regelbereik

2,0 - 7,0 graden C

Maximum bedrijfstemperatuur

45 graden C

Display

LCD

Bedienings-organen

7 druktoetsen, 3 instelwieltjes

Afmetingen, L x B x D

155 x 91 x 20 mm

Lengte kabel vloersensor

3 mtr, verlengbaar 10 mtr.

Standard thermische gradient

4K/h

Weergave relatieve vochtigheid

20% - 90%

De klokthermostaat CH150 (-16) voldoet aan EN 60730 deel 1 en de relevante delen -2.

Wijzigingen en technische veranderingen voorbehouden.
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