
HANDLEIDING VH CONTROL 

PLUG-IN THERMOSTAAT – NIET PROGRAMMEERBAAR 
ALGEMEEN 

KENMERKEN 

Input  230 VAC/50Hz 

Schakelbaar vermogen 16A / 3600 Watt 

Omgevingstemperatuur -10 º C – 70 º C (weergave 0 – 60 º C) 

Accuraatheid ± 0.5 º C 

Meet interval 10 Sec 

Schakeltijd 1 Min 

FABRIEKSINSTELLINGEN 

De thermostaat staat vanuit de fabriek ingesteld op de volgende waarden:  

Instelling Mogelijkheden Fabrieksinstelling 

Temperatuurweergave ºC of ºF º C (Celcius) 

Ingestelde temperatuur 5 ºC (40 ºF) – 30 º C (85  ºF) 20 º C 

Schakelinterval 1 – 5 º C 1 º C 

Modus Koelen of verwarmen Verwarmen 

Temperatuurkalibratie ± 5 º C 0 º C 

Power geheugen functie Aan / Uit Aan 

 

GARANTIE 

De garantie termijn bedraagt 2 jaar.  

 

 

  



DISPLAY EN KNOPPEN 

DISPLAY 

Koelmodus geactiveerd 

 

 Verwarmingsmodus geactiveerd 
28.5 Temperatuur (ingestelde temperatuur of huidige temperatuur  

               afhankelijk van modus) 

Modus: Temperatuur wordt ingesteld 

Temperatuureenheid: Celsius 

Power status (wordt weergegeven in het scherm wanneer de thermostaat is uitgeschakeld) 

 

BEDIENINGSKNOPPEN 

Ⓜ     Geavanceerde instellingen 

▲   Omhoog 

▼    Omlaag 

Power aan/uit 

 

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN   

MODUS AANPASSEN (KOELEN OF VERWARMEN) 

• Schakel de thermostaat uit.  

• Houd de ▼ toets ingedrukt gedurende ca. 3 sec om te wisselen tussen verwarmen en koelen. 

• Schakel de thermostaat in om de modus te controleren.  

TEMPERATUURWEERGAVE WIJZIGEN (ºC OF ºF)  

Om de temperatuurweergave te wijzigen doorloop de volgende stappen:  

• Schakel de thermostaat in 

• Houd de “M” toets ingedrukt gedurende ca. 3 sec. De thermostaat wisselt nu tussen ºC en ºF. 

• Controleer de weergegeven temperatuur en symbool 

OVERIGE GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 

Om het instellingen menu te openen:  

• Schakel de thermostaat uit 

• Houd de “M” toets lang ingedrukt (ca. 5 sec) 



 

• Het geavanceerde instellingen menu wordt nu geopend. 

 

• Doorloop de menu items met de “M” toets 

 

• Gebruik ▲ en ▼ om de waarden aan te passen 

 

1. TEMPERATUUR KALIBRATIE 

Wanneer de weergegeven temperatuur afwijkt van de daadwerkelijke temperatuur in de ruimte (of de 

weergegeven temperatuur op uw oude thermostaat). Dan kunt u handmatig de weergegeven temperatuur 

aanpassen met 5 º C. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de temperatuur aan te passen. Druk op “M” om de 

wijzigingen op te slaan.  

2. SCHAKEL TEMPERATUUR VERSCHIL 

De thermostaat schakelt wanneer de ingestelde temperatuur 1 º C afwijkt van de ingestelde temperatuur. In 

dit menu item kunt u het schakelmoment aanpassen tussen 1-5 º C. 

3. POWER GEHEUGEN FUNCTIE 

De thermostaat is uitgevoerd met een power geheugen functie. Dit houdt in dat de thermostaat, wanneer de 

stroom wordt onderbroken, onthoudt of de thermostaat aan of uit stond.  

“ON” :  de thermostaat onthoudt de status en zal in dezelfde modus verder gaan wanneer de stroom weer 

wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld: de thermostaat was ingeschakeld toen de stroom werd verbroken. Wanneer 

de stroom weer wordt ingeschakeld zal de thermostaat ook worden ingeschakeld. Ook: wanneer de 

thermostaat was uitgeschakeld op het moment dat de stroom wordt onderbroken zal de thermostaat ook 

uitgeschakeld blijven op het moment dat de stroom weer wordt ingeschakeld.  

Gebruik deze setting wanneer u de thermostaat combineert met een externe tijdschakelaar.  

 “OFF”: onafhankelijk van de modus van de thermostaat op het moment van het verbreken van de stroom, zal 

de thermostaat bij het inschakelen van de stroom uitgeschakeld zijn.  

4. FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN 

In het beeld ziet u L8, gebruik de ▼ om de weergave te wijzigen tot u L0 in het scherm ziet staan. Druk 

opnieuw op M om de instellingen op te slaan. Alle gewijzigde instellingen op de thermostaat worden nu 

verwijderd en de fabrieksinstellingen worden hersteld.  

 

  



DE THERMOSTAAT GEBRUIKEN 

 

• Schakel de thermostaat in; 

• Stel met de ▲ en ▼ toetsen de gewenste temperatuur in; 

• Om het verwarmingselement in te schakelen dient de gewenste temperatuur minimaal 1 ºC hoger te 

worden ingesteld dan de huidige ruimte temperatuur. 

• Na ca. 1 minuut wordt het verwarmingselement ingeschakeld.  

• In het scherm zal nu het       worden weergegeven. 

• Het verwarmingselement wordt uitgeschakeld zodra de temperatuur in de ruimte hoger is dan de 

ingestelde temperatuur.  

 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

• Gebruik de thermostaat niet in combinatie met een verlengsnoer 

• Gebruik de thermostaat niet in combinatie met mechanische apparatuur of apparatuur met 

bewegende delen 

• Geen scherpe voorwerpen gebruiken in de thermostaat 

• Vermijd vochtige ruimtes, extreme temperatuur, schokken en  vibraties 

• Alleen voor gebruik binnenshuis (IP21) 

• Niet in direct zonlicht plaatsen 

• Aangeraden omgevingstemperatuur: 10 – 40 º C 

• Open de thermostaat niet 

• De behuizing en het scherm kunnen worden gereinigd met een zachte doek. Voor het reinigen de 

thermostaat uit het stopcontact verwijderen. De thermostaat niet onderdompelen. 

• Buiten bereik van kinderen houden.  

 

ONDERSTEUNING  

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of voor Nederland/België:   

Verwarminghandel.nl            Infraroodhandel.nl 

info@verwarminghandel.nl           info@infraroodhandel.nl  

+31 (0) 36-5223087            +31 (0) 33-3034332 

www.verwarminghandel.nl          www.infraroodhandel.nl 

http://www.verwarminghandel.nl/
http://www.verwarminghandel.nl/

