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INSTALLATIONSANVISNING TRÅDLÖST TERMOSTATPAKET

Installationsanvisning

Trådlöst termostatpaket
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INSTALLATIONSANVISNING TRÅDLÖST TERMOSTATPAKET

1. STATUSDIOD

2. INSTÄLLNINGSRATT

60 mm

80 mm31 mm

1

2

Elektrisk installation
1. Öppna locket på mottagarens nedre del genom att ta bort två skruvar.

2. Anslut ställdonet till plinten enligt kopplingsschemat.

3. Skruva igen locket. Anslut mottagaren till elnätet. För detta behövs en stick-
kontakt samt kabel (230 VA C). 

Skala stickkontaktkablens ändar. Inför blå ledare (nolla) till 
plintport N och den för fasen till plintport L. Ställdonets blå 
kabel monteras i plintport N. Ställdonets bruna kabel fästes 
i plintport 1. Använd en kabelledare för att skapa en bygel 
som förbinder plintport C med plintport L, lämplig längd är 
ca 50 mm.  
SKRUVA IGEN MOTTAGARENHETENS LOCK.

Konfigurering
I detta steg ska förbindelse mellan mottagaren 
och rumstermostaten upprättas.

1. MENYKNAPP

2.  GUL DIOD  
 - MENYSTATUS

3.  RÖD DIOD  
 – VÄRMEINDIKATOR

4.  GRÖN DIOD  
 – SIGNALINDIKATOR

1 2 3 4

-  C  1  L  N

STÄLLDON

1. Placera rumstermostaten i närheten av mottagaren. A vlägsna de två plastrem-
sorna vid termostatens underkant för att aktivera batterierna.

2. Tryck in mottagarens menyknapp i 4 sekunder så att mottagarens gröna diod 
lyser kontinuerligt. Mottagaren är sedan i konfigureringsläge i 30 sekunder, redo 
att emot rumstermostatens adress. N ästa steg bör ske inom den här tiden.

3. Ställ omkopplaren på rumstermostaten från  -läge till OFF-läge och  
därefter åter till -läge. Under 5 sekunder kommer termostaten att överföra  
sin adress till mottagaren för att etablera förbindelse.

Kontrollera att rumstermostaten kommunicerar med mottagaren. Mottagarens gröna diod 
blinkar varje gång som signal mottages från termostaten. Påbörja installationen i AUTO 
-läge genom att trycka på mottagarens menyknapp.
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Montering
Montera termostaten på lämpligt ställe. Stäng dörrar mellan rumstermostaten och mot-
tagaren. Testa funktionen genom att vrida inställningsratten på termostaten till min-vär-
de. Efter 10 sekunder ska termostatens diod blinka rött. Kontrollera att mottagarens 
röda diod är släckt och att ställdonet sluter (ställdonets ruta blir rött efter ca 90 sek). Vrid 
inställningsratten till max-värde och vänta i 10 sekunder tills termostatens diod blinkar 
rött. Kontrollera att mottagarens diod lyser rött och att ställdonet öppnas (ställdonets 
ruta är svart efter ca 90 sek). Dessa steg repeteras för att säkerställa reglerfunktionen.

Funktions- och felsökningsschema

Termostaten
Rumstermostatens placering: Undvik placering där termostaten utsätts för drag (t ex 
ventilationsdon, i närheten av fönster eller dörröppningar), värme från elapparater, kami-
ner, solsken och montage på ytterväggar. L ämplig höjd över golvet är ca 1,5 m. Tillse att 
rumsluften kan cirkulera fritt runt termostaten. Rums termostatens temperaturområde: 
T emperaturintervallet inom vilken termostaten arbetar kan begränsas. V id leverans bör 
temperaturen ställas inom intervallet +5 till +30 °C. För att minska risken att temperatu-
ren oavsiktligt ställs på för lågt eller högt värde, kan intervallet minskas.

Drift och skötsel
Flooré:s trådlösa termostatpaket kräver ingen särskild skötsel utöver batteribyte. Batte-
rierna (2 st av typen litium CR2430 3V) bör bytas ut vartannat år. Byte bör ske när rums-
termostatens statusdiod blinkar rött en gång per sekund. Vid byte av batteri avlägsnas 
inställningsratten. Vrid loss skruven som fasthåller kåpan och demontera termostaten 
från väggen. Använd en mejsel på bottenplattans baksida för att trycka ut batterierna. 
Tryck in de nya batterierna. OBS! Kontrollera att batteriets pluspol vetter mot botten-
plattans baksida.

•|•|• = Manuell styrning - värme från

•|•|• = Automatiskt läge - värme till

•|•|• = Manuell styrning - värme till

•|•|• = Manuell styrning - värme till

•|•|• LÅNGSAM BLINK = FEL - Se felsökning 

FELSÖKNING
–  Kontrollera batterierna i rumstermostaten
–  Kontrollera kommunikationen mellan rumstermostaten och mottagaren
–  Kontrollera att mottagaren inte störs av angränsande apparater eller metallföremål (minsta avstånd 50 cm)
–  Kontrollera om andra trådlösa apparater arbetar med frekvensen 433,92 MHz

• ELLER • |• ELLER • |• SNABB BLINK  
= Mottagning av signal från termostat 

• ELLER • |• ELLER • |• SNABB BLINK  
= Konfigurationsläge – avvaktar signal från termostat

DIODERNA LYSER EJ VID MENYTRYCKNING
= Kontrollera strömförsörjningen



TEKNISKA DATA

Art Nr 412 63

Nätspänning, mottagare 230V AC

Nätledning 1,4 m

Batterispänning, termostat Lithiumbatteri CR2430 / 3V, 2 st

Batteriets livslängd 2 år

Kapplingsklass, mottagare IP 44

Kapplingsklass, termostat IP 30

Räckvidd ca 25 m (70 m i öppen terräng)

Sändfrekvens 433,92 MHz

Mått, mottagare (mm) L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram

Mått, termostat (mm) L: 80 B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram

E-POST

info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se 

www.floore.se

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00


