
Quality Heating pompschakelaar  

De automatische pompschakelaar zal de circulatiepomp van de vloerverwarming inschakelen als de temperatuur van het 

aangevoerde CV-water vanuit de ketel hóger is dan de ingestelde temperatuur (bij warmtevraag) en uitschakelen als deze 

lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de pomp niet 24 uur per dag ingeschakeld is en dat kan 

aanzienlijk in de energiekosten schelen.  

 

 Keys Features  

 

✓ Plug in design make it easy to install.  

✓ Heat Mode, Cool Mode Available  

✓ External sensor  

✓ With EEPROM  

✓ Frost Protection  

✓ Heat Pump Protection 

 

 

 Technical Data  

        Output Voltage:                    230V  

Switching Capacity:                3600W/16A 

Backup storage:        EEPROM 

Sensor Mode:                     External Sensor 

Temperature settings:       29°C 

Hysterese:                        1'C 

Thermostat dimension:      70 mm x 41.5 mm x 140mm. 

Color:              White 

IP protection rating:       20. 

Certification:        CE. 

      

 

 Heat&Cool Mode Select   

 

Push button: Long press button for 5 second, SET led is turned on= cooling mode; 

Press again for 5sec on the push button, SET led is turned of = heatingmode. Standaard staat de 

pompschakelaar ingesteld op Cooling mode. Deze instelling moet u niet gaan veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON: Cooling Mode, Standaard ingesteld.  

OFF: Heating Mode 

Push Button 



Quality Heating pompschakelaar  

 

 

 

 Heat Pump Protection   

De Quality Heating pompschakelaar  zorgt ervoor dat de pomp één keer per dag een aantal minuten  

draait wanneer er geen verwarming nodig is. (24 uur cyclus) Hiermee wordt voorkomen dat de pomp 

vastloopt. 

Installeren van de Quality Heating pompschakelaar  

A. Trek de stekker van de vloerverwarmingcirculatiepomp uit het stopcontact. 

B. Steek de stekker van de vloerverwarmingcirculatiepomp in het ingebouwd-stopcontact van de  

Quality Heating pompschakelaar. 

C. Plaats nu de sensor op de warme aanvoerleiding, welke vanaf de C.V. ketel naar de verdeler 

van de vloerverwarming gaat. Dit kan bijvoorbeeld met een tirap of tape.  

D. Steek tenslotte de Quality Heating pompschakelaar in het stopcontact. 

E. De 24uurs cyclus staat standaard al ingesteld.  

F. Pompschakelaar staat standaard al ingesteld op Cooling mode, deze instelling moet ook niet 

worden veranderd.  

 


