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EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT 
 

 
 

 
Dit product heeft de volgende eigenschappen: 
1)  Regeling van de verwarming 
2)  Eenvoudig te programmeren 
3)  Twee programma's: programma ingesteld af fabriek en een door de gebruiker ingesteld programma 
4)  Instelbaar schakelpunt temperatuurverschil 
5)  Mogelijkheid om temperatuurweergave te kalibreren 
6)  4 operationele modi: automatische modus, gebruikersprogramma-modus, handmatige modus, vorstbeveiligingmodus 
7)  Te gebruiken voor wandketel, thermische actuator, elektromagnetisch klep, waterpomp en elektrische verwarming. 
8)  Voeding voor thermostaat: 2 stuks 1,5V AAA alkaline batterijen 
9) Snelle en eenvoudige installatie 
 
Toepasselijke normen： 
ET60730-1 en herzieningen 
ET60730-2-7  
ET60730-2-9 
 
Voldoet aan de volgende EU-richtlijnen： 
EU B.T.73/23/EEC richtlijn 
EU E.M.C.89/336/EEC richtlijn en herziening 93/68/EEC 
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Bediening： 

 
De symbolen op het LCD-scherm： 

 

Eenvoudige bediening : 

 
 

 

 

 

of 

Druk op OK 

Druk op de + of – 
toets om de 
temperatuur in te 
stellen 

Handmatige modus 

Vorstbeveiligingmodus 

Signaalafgifte 

Iraden Celsius 

AM of PM 

ECO-temperatuur 

 

Apparaat in werking 

Batterijen bijna leeg 

Iebruikersprogramma-modus 

Automatische modus 

Weergave tijd of temperatuur 

Programma periode 

Tijd instellen 

UIT 

Instellen 

Toetsenbord vergrendeld 

Kalibrering 

SET toets 

Bevestiging toets  
AAT / UIT toets 

Hoger toets 

Lager toets 

Druk op de OK toets om te 
bevestigen of wacht 3 seconden 
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Operationele modi : 

1. Automatische modus: 
Vooraf ingesteld programma af fabriek: 

00:00——06:00  standaard ingestelde temperatuur: 18°C 

06:00——08:00  standaard ingestelde temperatuur: 20°C 

08:00——18:00  standaard ingestelde temperatuur: 16°C         afb.1 

18:00——22:00  standaard ingestelde temperatuur: 20°C      

22:00——24:00  standaard ingestelde temperatuur: 18°C 

Het symbool  verschijnt op het LCD-scherm in de automatische modus, zie afb. 1.                                           

 

2.  Gebruikersprogramma-modus : 
Het door de gebruiker gewenste programma kan worden ingesteld in de 
PROI-instelling (zie hiernaast). 
 
De symbolen  en  verschijnen op het LCD-scherm in de  
gebruikersprogramma-modus, zie afb. 2. 

                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                afb.2 

3.  Handmatige modus 
De thermostaat zal de temperatuur op een constante waarde regelen;  
de standaard temperatuur is 20°C. 
 

Het symbool  verschijnt op het LCD-scherm in de handmatige modus, zie afb. 3. 

 

          

              afb.3 

4.  Vorstbeveiligingmodus 
De thermostaat zorgt ervoor dat het systeem wordt ingeschakeld zodra de 
omgevingstemperatuur zo laag wordt, dat er kans op bevriezing ontstaat.  
Deze modus voorkomt dus dat apparatuur en/of leidingen bevriezen.  
De standaard temperatuur is 50C en kan niet worden veranderd. 
 
Het symbool  verschijnt op het LCD-scherm in de vorstbeveiligingmodus,       
zie afb. 4.                                                                                                      

             afb.4 

5.  Selecteren van de operationele modus 
Druk na het inschakelen van de thermostaat op de  toets om naar de verschillende operationele modi te gaan: handmatige modus, 

vorstbeveiligingmodus, automatische modus en gebruikersprogramma-modus       

     

Instellingen 
Tijdens het instellen van de thermostaat is de regelende werking ervan tijdelijk uitgeschakeld. Ta het voltooien van de instellingen 
drukt u op de OK toets om te bevestigen of wacht u 60 seconden; daarna gaat de thermostaat terug naar de operationele modus.    
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1.  Temperatuur kalibrering instelling 

 

De standaard instelling is 0°C, de regelstap is 0,5°C, het instellingsbereik is -3°C～+3°C. 

2.  Instellen van de tijd 

 

3.  Instellen van de ECO-Temperatuur     

                             

 

De standaard instelling is 16 0C, het instellingsbereik is 5～35 0C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  of 

Druk op + of – om de 
waarde van de ECO-
temperatuur in te 
stellen 

 

Druk tegelijkertijd op 

de OK en SET toets 

 

Druk op OK om 

te bevestigen 

Druk drie keer 

op de SET toets  

of of 

Druk op de + of – 

toets om de minuten 

in te stellen 

Druk op de + of – 

toets om de uren in 

te stellen 

Druk tegelijkertijd op 

de OK en SET toets 

Druk op de 

SET toets  
Druk op de 

SET toets  

Druk op OK 

om te 

bevestigen 

of 

Druk op + of －om de waarde 

van de kalibrering in te stellen 

Druk tegelijkertijd op 

de OK en SET toets 

Druk op de OK toets 

om te bevestigen 
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4. Instellen van het door de gebruiker gewenste programma 

 

P1: de begintijd van de eerste gebruikersprogramma-periode 
P2: de eindtijd van de eerste gebruikersprogramma-periode 
P3: de begintijd van de tweede gebruikersprogramma-periode 
P4: de eindtijd van de tweede gebruikersprogramma-periode 
 
De gebruiker kan 2 verschillende programmaperiodes instellen, bij de overige periodes is de ECO-temperatuur van toepassing. 

 

5. Overschakelen van instellingen modus naar operationele modus 
Druk in de temperatuur-aanpassing-instelling, tijd-instelling of temperatuur-instelling, op de  toets om te bevestigen, of wacht 60 
seconden; de thermostaat gaat nu naar de operationele modus en regelt de verwarming door de kamertemperatuur te vergelijken met 
de vooraf ingestelde temperatuur.     
Druk in de instelling van het door de gebruiker gewenste programma, op de  toets om naar de gebruikersprogramma-modus te gaan 

6. Tijdelijke verandering van temperatuur 
De gebruiker kan zowel in de modus, de  modus en de modus, de ingestelde temperatuur in een programmaperiode 
tijdelijk wijzigen. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

De instelling van P3-

P4 gaat op dezelfde 

manier als voor P1-

P2 

of 

Druk op + of – tot 

de tijd van P2 

of 

Druk op + of – tot de 

tijd van P1  

of 

Druk tegelijkertijd op 

OK en SET en houd 

deze 3 sec. ingedrukt 

 

Druk op de 

SET toets  

Druk op de 

SET toets  Druk op de 

SET toets  

Druk op OK om te 
bevestigen 

Druk op + of – om de 
temperatuurwaarde van P1-P2 in te 
stellen (de eerste periode) 
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8. Foutweergave 

 
9. Geavanceerde instellingen 

 
Druk gedurende 5 seconden op de  toets en de  toets, of wacht 60 seconden zonder iets te doen, de thermostaat zal nu de 
instellingen opslaan en uitschakelen (OFF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of 
of 

Druk wanneer de 

thermostaat 

uitgeschakeld is (OFF) 

tegelijkertijd op de OK 

en SET toets en houd 

deze 5 seconden 

ingedrukt 

Parameters 

instellen 

Taar volgende 

instelling 

Druk op OK om te 

bevestigen en 

terug te gaan naar 

de operationele 

modus 

Kamer-temperatuur 

is lager dan 0℃ 

Kamer-temperatuur 

is hoger dan 45℃ 

Temperatuursensor 

niet aangesloten 
 

Parameters 

instellen 
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Paramaters : 

Instelling 
nummer 

Instelling item Omschrijving parameters Waarde of symbool  Weergave op 
LCD 

 

0℃ 
 

0,2℃ 
 

0,5℃ 
 

1,0℃ 
Standaard waarde 

1,5℃ 
 

2,0℃ 
 

2,5℃ 
 

3,0℃ 
 

3,5℃ 

 

 
 

1 

 
 

Schakelpunt temperatuurverschil 
van stop naar opnieuw starten 

 

4,0℃ 

 
 

 

Weergave van temperatuur standaard 

waarde  

0  
 

2 

Weergave van temperatuur of tijd 

Elke 10 seconden: 8 seconden weergave 
van temperatuur, 2 seconden weergave 
van tijd 

1 

 
Open 0 
Iesloten 1 

 

 
3 

De toestand van de contacten TO 
en COM van het relais in de OFF 
stand Energiebesparing stand standaard  2 

 

 
Tee standaard  0 4 Vergrendeling 

Vergrendeling met SET , + , -  1 

 
 

5 

Hoogste instelling temperatuur 
voor verwarmen 

10—35℃ 

(In stappen van 0,5℃ instelbaar, standaard 

waarde is 35℃  

Weergave van 
ingestelde 
temperatuur 

 
Parameters ingesteld in fabriek 0  

6 
Selectie van parameters 

Parameters ingesteld door 
gebruiker standaard  

1 
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10. Verhelpen van storingen 
Probleem Mogelijke oorzaak Hoe te verhelpen 

De thermostaat werkt niet. 1. Ieen spanningsvoorziening. 1. Batterijcontacten: controleer of de 
toestand van de batterijcontacten in orde 
is.  

Het verwarmingssysteem kan niet 
worden gestart. 

2. Als de vooraf ingestelde 
temperatuur hoger is dan de 
momenteel op het display 
weergegeven temperatuur.  

2. Zet de vooraf ingestelde temperatuur 
hoger. 

Het overschakelen naar een andere 
modus gaat niet. 

3. Controleer of het toetsenbord 
vergrendeld is.  
4. Controleer of het apparaat 
uitgeschakeld is.  
 

3. Ia naar de instellingen en wijzig de 
vergrendeling van het toetsenbord 
(instelling nr. 4).  
4. Start het apparaat.  

De hoger, lager of SET toets werkt 
niet.  

5. Controleer of het toetsenbord 
vergrendeld is.  
6. Controleer of het apparaat 
uitgeschakeld is. 

5. Ia naar de instellingen en wijzig de 
vergrendeling van het toetsenbord 
(instelling nr. 4).  
6. Start het apparaat. 

De op het LCD-scherm 
weergegeven kamertemperatuur 
komt niet overeen met de 
werkelijke temperatuur. 

7. Als de thermostaat 
operationeel is. 

8. Als de thermostaat in de 
temperatuur kalibrering instelling 
staat.  

7. Als de thermostaat operationeel is en 
aangeeft dat de verwarming in werking is, 
dan zal de thermostaat de verwarming 
regelen tot de twee temperaturen gelijk 
zijn. 
8. Verander de aanpassing van de 
temperatuurinstelling. 

 
Waarschuwingen voor installatie en gebruik: 
1. Het programma van de thermostaat is zodanig ontwikkeld, dat de display van de thermostaat snelle fluctuaties negeert. Daarom is 

het normaal dat de thermostaat de plotselinge temperatuurverandering niet onmiddellijk kan weergegeven.  
2. De thermostaat moet 1,5 meter boven het vloeroppervlak worden gemonteerd.  
3. Let erop, dat de thermostaat niet wordt geïnstalleerd in de hoek van een muur, in de nabijheid van een deur of raam, achter een 

deur of op een relatief koude plek zoals een buitenmuur. Vermijd installatie op plaatsen met een warme/koude luchtstroom, zoals 
bij een radiator, rookkanaal of warmwaterleiding. 

4. Als de thermostaat wordt gemonteerd op een plaats waar de luchtcirculatie niet in orde is, kan de op de thermostaat weergegeven 
temperatuur afwijken van de gemiddelde kamertemperatuur.  

5. De thermostaat mag voor het installeren ervan, alleen worden geopend door een vakbekwame technicus.  
6. Voordat de thermostaat wordt geïnstalleerd, dient u het systeem los te koppelen. De voedingsspanning mag niet hoger zijn dan de 

in de gebruiksaanwijzing vermelde spanning (max. AC spanning: 250V). Indien van toepassing. 

 

Installatie van de thermostaat : 

Verwijder de kap aan de achterzijde van de thermostaat.  Monteer deze plaat tegen een vlakke ondergrond.  Druk het 

front gedeelte tegen deze plaat. 
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Aansluitschema thermostaat : 
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-  
- De batterijen dienen, om een goede werking te kunnen garanderen, één keer per jaar te worden vervangen (gebruik hiervoor alkaline 

AAA batterijen, 1.5V, bijvoorbeeld Duracel batterijen). 
- Ia voorzichtig om met de EXCLUSIVE COMPACT thermostaat, de thermostaat  is voorzien van fijngevoelige electronica. 
- De EXCLUSIVE COMPACT kan niet tegen vocht en extreme warmte, zorg ervoor dat de thermostaat hier tegen beschermd is. 
- De EXCLUSIVE COMPACT kan een ohmse belasting verdragen van 8A, een capacitieve/inductieve belasting van maximaal 2A. 

 

Diversen; 

 

 

 

 

Wij wensen U veel plezier met de EXCLUSIVE COMPACT Thermostaat. 

 

Voor vragen kunt U kontakt opnemen met:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Diversen; 
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