STAP 2.
Open de thermostaat en neem het
beschermkapje tussen duim en wijsvinger
en verwijder het van de montageplaat.

EzeeStat II Multifunctionele
Klokthermostaat
INHOUD
A. INLEIDING ............................................................................................... 1
B. HET BEPALEN VAN DE MEEST GESCHIKTE LOCATIE................................ 1
C. INSTALLATIE................................................................................................... 1
D. INSTELLEN VAN DE OPERATIONELE MODUS .............................................. 1
E. INSTELLEN/VERANDEREN VAN DE INTERNE INSTELLINGEN....................... 2
F. INSTELLEN VAN DE KLOK............................................................................... 2
G. INSTELLEN VAN DE SETPOINTS VOOR COMFORT EN ECONOMIE.............. 2
H. INSTELLEN VAN HET PROGRAMMA............................................................... 3
I. TIJDELIJKE PROGRAMMA OVERSCHRIJVING.................................................. 3
J. AANSLUITSCHEMA’S........................................................................................ 3
K. SPECIFICATIES............................................................................................... 4
L. INHOUD............................................................................................................ 4

STAP 3.
Schroef de montageplaat aan de
muur mbv de bijgeleverde
schroefjes.

STAP 4.
Sluit de elektriciteitsdraden (en
evt. Vloervoelerkabel) aan de
juiste terminalen (zie sectie I).

A. INLEIDING
Deze thermostaat kan in een van

3 modus gebruikt worden:

1. Kamertemperatuurregeling ( Kamerthermostaat )
De thermostaat regelt de kamertemperatuur door middel van het
aan- en afschakelen van de verwarming/verkoeling
2. Voertemperatuurregeling ( Vloerthermostaat )
De thermostaat regelt de vloertemperatuur (Vloerverwarming)
3. Kamertemperatuurregeling met vloertemperatuurbegrenzing
( Kamer- en Vloertemperatuurmodus )
De kamertemperatuur beïnvloedt de verwarming terwijl de vloertemperatuur begrensd wordt op een ingestelde maximale waarde.
(vloerverwarming voor gevoelige vloerbedekking – bijv.vinyl, hout).

STAP 5.
Druk het terminaalbeschermkapje in
aan beide zijden en plaats het terug
op de montageplaat. .

STAP 6.
Verwijder het isolatiestrookje van de
backup batterij (uittrekken)

Selectie van de modus wordt gemaakt dmv jumpers.(zie onder D.)

B. HET BEPALEN VAN DE MEEST GESCHIKTE LOCATIE

Als het isolatiestrookje niet verwijderd wordt,
dan zal de klok niet doorlopen in geval van een
stoomonderbreking.

De thermostaat moet geplaatst worden in de kamer waar de
verwarming geregeld moet worden met uitzondering van het gebruik
in vloertemperatuurmodus (modus 2) .
De thermostaat moet zo geplaatst worden dat de voeler de
temperatuur in de kamer zo accuraat mogelijk kan meten. Direct
zonlicht, tocht alsook het plaatsen nabij warmteontwikkelende
apparatuur moet vermeden worden .
De meest geschikte hoogte is ongeveer 1.3 meter .

STAP 7.
Sluit de thermostaat en draai het
montageschroefje vast

D. INSTELLEN VAN DE OPERATIONELE MODUS
Localiseer de jumpers, zij zijn te vinden rechts boven op de printplaat.

Jp13
De thermostaat kan op een 75 mm ronde inbouwdoos of direct aan de
muur gemonteerd worden .

Heat Cool
JP13
Floor

C. INSTALLATIE

JP6
JP5

1. Openen van de thermostaatbehuizing

Heat Cool
JP13

Jp6
Vloervoeler is geactiveerd
of uitgeschakeld.

Floor
JP6
JP5
Room

De plastic behuizing bestaat uit 2 delen, montageplaat en thermostaat
verbonden via een scharnier. (Een kleine philips schroevendraaier is
benodigd)

Room

Jumper selectie voor
Verwarming of Verkoeling.

Jp5
Kamertemperatuurvoeler
geactiveerd of
uitgeschakeld.

Als de operationele modus verkeerd wordt ingesteld
(Bijv. verkoeling met vloervoeler ingeschakeld) dan
zal dit op het display te zien zijn.
STAP 1.
Draai de montageschroef los.
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Let wel: Fabrieksmodus is Kamertemperatuur met
vloertemperatuurbegrenzing .

Let wel:
Een 3 minuten wachttijd is benodigd voor de thermostaat
voor verandering van de modus van Heat naar Cool.
Deze wachttijd is niet noodzakelijk in verwarmingsmodus.

Jumperinstellingen:
Vloermodus ( Slechts voor vloerverwarming !)
1. Kamertemperatuur

2. Vloertemperatuur

modus

modus

Verwarming

Verwarming

3. Kamertemperatuur +
Vloerbegrenzing

Verwarming

Jp13 - Verwarming

Jp13 - Verwarming

Jp13 - Verwarming

Jp6- Af

Jp6- Aan

Jp6- Aan

Jp5- Aan

Jp5- Af

Jp5- Aan

Display toont:
1. Kamertemperatuur

2. Vloertemperatuur
modus

1. Druk

en

2. Druk

of

gelijktijdig voor 5 seconden voor de instellingsmodus.
om °C (Celsius) of °F (Fahrenheit) te kiezen.

3. Druk
voor de volgende instelling - Maximum vloertemperatuur
(de verwarming zal uitgeschakelen wanneer de vloer deze Hi limiet bereikt).
4. Druk

of

5. Druk

- Minimum temperatuur

6. Druk

of

7. Druk

– Schakeldifferentieel (hysterese) .

8. Druk

of

om de maximum temperatuur in te stellen.

3. Kamertemperatuur +
Vloerbegrenzing

System
ON

System
ON

System
ON

System
OFF

System
OFF

System
OFF

E. INSTELLEN VAN DE SETPOINTS VOOR COMFORT
EN ECONOMIE
Om de maximale vloertemperatuur te bepalen is het raadzaam advies
te verkrijgen bij uw vloerbedekkingleverancier. Voor vinyl en hout is dit
normaal ±28 °C.
Fabrieksinstellingen zijn te vinden op pagina 4; bestudeer deze
informatie alvorens deze instellingen veranderen.

9. Druk

om de minimum vloertemperatuur in te stellen.

om het schakeldifferentieel in te stellen.

om terug te keren naar normale modus.

Kamer + Vloerbegrenzing ( Slechts met vloerverwarming! )
1. Druk

en

2. Druk

of

gelijktijdig voor 5 seconden voor de instellingsmodus.
om °C (Celsius) of °F (Fahrenheit) te kiezen.

3. Druk
voor de volgende instelling - Maximum vloertemperatuur
(de verwarming zal uitgeschakelen wanneer de vloer deze Hi limiet bereikt).
4. Druk

of

5. Druk

- Minimum temperatuur

6. Druk

of

7. Druk

– Schakeldifferentieel (hysterese) .

om de maximum temperatuur in te stellen.

Bedieningspaneel
Comfort of Economy
setpointinstelling

Omhoog & Omlaag
toetsen

om de minimum vloertemperatuur in te stellen.

F. INSTELLEN VAN DE KLOK
1. Druk

Tijdsinstelling
Programmainstelling
draaiknop met rode
LED
Stand-by

Reset

2. Druk
3. Druk
4. Druk

of

om de weekdag in te stellen.

voor uren .
of

om het uur van de dag in te stellen.

Vloerbegrenzingslampje
5. Druk
U wordt geadviseerd “RESET” te drukken alvorens de interne
instellingen te veranderen.
Raadpleeg een technisch persoon indien onzeker over de keuze van
de operationele modus..
Om in de instellingsmodus te komen, maak zeker
dat de draaischakelaar in de “Start” stand staat.

1. Druk
en
gelijktijdig voor 5 seconden om de instellingsfunctie te activeren.
2. Druk

of

3. Druk

om de schakeldifferentieelinstelling te kiezen.

5. Druk de

om °C of °F te kiezen.

or

of

om de minuten in te stellen.

7. Wacht 5 seconden, de thermostaat zal de tijd behouden en
automatisch gaan lopen.

G.INSTELLEN VAN DE SETPOINTS VOOR
COMFORT
EN ECONOMY
De gekozen COMFORT en ECONOMY setpoints werken in elk van de
48 programmasecties van de dag.

Kamermodus

4.Press

6. Druk

voor minuten.

om het schakeldifferenieel te kiezen.

toets om terug te keren naar normale modus.

1. Druk
2. Druk

of

om het setpoint voor COMFORT in te stellen.

of

om het setpoint voor ECONOMY in te stellen.

3. Druk
4. Druk

5. Wacht 5 seconden, de thermostaat zal de tijd opslaan en
automatisch gaan lopen.
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NB. In vloermodus kan het COMFORT setpoint niet boven de
maximale vloertemperatuur (Hi Limit) worden ingesteld en het
ECONOMY setpoint kan niet lager dan de minimale vloertemperatuur (Lo Limit).
In de modus kamer + vloerbegrenzing kan het setpoint
niet boven de Hi Limit vloertemperatuur worden ingesteld.

Anti-vorst bescherming zal automatisch geactiveerd worden als
de thermostaat in Stand-by staat.

H. INSTELLEN VAN HET PROGRAMMA
Selecteer COMFORT
of ECONOMIE
setpoints in elk van de
48 programmasecties van een dag en voor alle 7 dagen van de week.
1. Draai de draaiknop naar de gewenste dag
van de week en begin de programmering.
2. Druk

of

om te veranderen tussen

Stand-by
Terwijl de unit loopt (draaiknop op ‘Start’) dan kan de gebruiker de
thermostaat AAN of UIT schakelen.
1. Druk
2. Wacht 5 seconden, de thermostaat zal uitschakelen.
3. Druk weer op
en de thermostaat zal aanschakelen.

Vasthouden (Hold)
Terwijl de thermostaat loopt (Draaiknop op ‘Start’) kan de gebruiker
de temperatuur vastzetten op een bepaald setpoint .
1. Druk
2. Druk

&

op het display.

3. Druk
of
om individuele tijdsperiodes te selecteren.
Het display geeft elke tijdsperiode aan in digitale tijd met een
knipperend display.
4. Na het voltooien van alle 7 dagen, draai de draaiknop op
‘Start’ zodat het thermostaatprogramma gaat lopen.

of

om het gewenste setpoint in te stellen.

3. Wacht 5 seconden en de thermostaat zal automatisch dit temperatuursetpoint vasthouden en beginnen te lopen.
4. Terwijl de thermostaat in 'HOLD' loopt, zal het na het drukken van de
toets, het normale programma hervat worden.

Automatisch hervatten
Automatisch hervatten van de programma functie en het stoppen van
de Stand-by functie.

Let wel:
Blijft gedurende het programmeren de draaiknop voor langer
dan 1 minuut in enige andere positie dan “Start' onaangeroerd,
dan zal het display tonen:
In zo'n geval, draai de draaiknop naar “Start” en begin de
programmering opnieuw.

Ingebouwd programma standaardinstellingen
Maandag – Vrijdag

1. Druk

.

2. Druk daarna
om de juiste dag binnen de volgende 7 dagen te
selecteren waarop het programma automatisch wordt hervat.
3. Wacht 5 seconden en de thermostaat zal automatisch deze
opdracht uitvoeren
C

Huidige
temperatuur

Kamermodus
Kamer+Vloerlimiet

De dag waarop het
programma
auomatisch hervat
wordt

= 21°C
= 16°C
Vloermodus

Zaterdag – Zondag

= 26°C
= 21°C

4. Als deze functie actief is, dan zal door het drukken van de
het normale programma ogenblikkelijk hervat worden.

toets,

Anti-vorst bescherming zal automatisch geactiveerd worden in de
Automatisch hervatten (Auto Resume) instelling . Als u langer weg
bent dan 7 dagen, gebruik dan de ‘Stand-by’ functie.

Terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen
I. PROGRAMMA OVERSCHRIJVINGEN

Om het priogramma terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:

Handbediening (Tijdelijke programma overschrijving)

1. Draai de draaiknop op “Start”

Terwijl de thermostaat loopt, kan de gebruiker het temperatuursetpoint
verhogen of verlagen door het drukken op de
of
knoppen.

2. Druk op de

toets en houdt deze ingedrukt voor 5 seconden

3. . Het display zal
Wacht 5 seconden na het veranderen van het setpoint en het nieuwe
setpoint wordt opgelagen en de thermostaat begint in de handbedieningsfunctie (Manual) te lopen . Het knipperende symbool
verschijnt in het display om te tonen dat de overschrijving actief is.
Deze functie verandert de COMFORT en ECONOMIE setpoints niet.
Terwijl de Handbedieningsfunctie (Manual) actief is: het draaien van
de draaiknop weg van ‘Start’ annuleert de handbedieningsmodus en
het normale programma wordt hervat.
Als gedurende het activeren van de handbedieningsmodus het
COMFORT
setpoint actief is, zal de thermostaat in handbediening blijven totdat het normale programma overschakelt naar
ECONOMY
en vice versa.
De
en
pictogrammen zullen van het display verdwijnen terwijl
de handbediening actief is.

4. Druk de

vertonen

toets.

De thermostaat is nu terug gezet naar de standaard fabrieksinstellingen.

J. AANSLUITINGSSCHEMA’S

DANGER
Electric Shock Or Fire Hazard
READ ALL WIRE SIZING, VOLTAGE REQUIREMENT AND SAFETY
DATA AVOID PROPERTY DAMAGE AND PERSONAL INJURY

GEVAAR: Schakel de spanning af voordat U met de
bedrading begint!
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Kamertemperatuurregeling (Modus 1)
Stand-by

Relais
Af

MCU
Programmed

De interne voeler
regelt het systeem
op de gewenste
setpoints.

NC

COM

NO

Relais
Aan

5
X

X

In deze toepassing wordt
de temperatuur
geregeld mbv
de ingebouwde
temperatuurvoeler.

6 X
7
X
Jp13
Sluit terminalen 5, 6 & 7
niet aan!

Jp6
Jp5

Verwarmer
Dubbel pool
isolateschakelaar

Vloertemperatuurregeling (Modus 2)
Standby

Relais
Af

MCU

NC

COM

NO

Relais
Aan

Programma

Vloervoeler
regelt de verwarming op de
gewenste setpoints

Sluit terminaal
5 niet aan!

5
X

In deze toepassing wordt
de temperatuur
geregeld mbv
de vloervoeler.
Jp13

X

6 7

Jp6
Jp5

Verwarmer

Vloervoeler voor regeling

Dubbel pool
isolatieschakelaar

Kamertemperatuur + Vloerbegrenzing (Modus 3)
Stand-by

Kamer : 5 ~ 35°C Vloer: 5 ~ 45°C 0.5°C/stap
Standaardinstelling - Vloermodus: 26°C
Kamermodus (heat) & Kamer+Vloerbegrenzing modus: 21 °C
Kamermodus (cool) : 24 °C
Kamer: 5 ~ 35°C Vloer: 5 ~ 45 °C 0.5° C/stap
Standaardinstelling - Vloermodus: 21 °C
Kamermodus (heat) & Kamer+Vloerbegrenzing modus: 16 °C
Kamermodus (cool) : 27 °C
9 . Vloertemperatuurbegrenzing setpointbereik:
Slechts voor vloermodus of kamermodus met vloerbegrenzing:
Hi Limiet: 20 ~ 45 °C (standaardinstelling 29°C)
Lo Limiet.: 5 ~ 20°C (standaardinstelling 15°C)
* In vloermodus, the lage limiet (Lo) fungeert als lage temperatuurbescherming, de hoge limiet (Hi) fungeert als maximale temperatuurbegrenzing.
* In kamer- met vloerbegrenzing fungeert alleen de hoge limiet.
10 . Temperatuurvoeler: NTC 10 kOhm bij 25°C, zowel voor kamerals vloertemperatuur.
11. Schakeldifferentieel (Hysterese) naar gebruikerskeuze:
Kamermodus (Modus 1): 0.2/0.4/0.6/ 0.8 /1°C , standaard 0.4°C
In Floor mode (Mode 2) : 0.6°C/ 1°C/2°C/3°C, standaard 1°C
In kamer-& vloerbegrenzingsmodus (Modus 3) : Dezelfde
schakeldifferentieelkeuze als in Kamermodus.
12. Vloerbegrenzingsschakeldifferentieel : 2.0 °C , niet instelbaar .
13. Programmering: 7d - Elk van de 7 weekdagen is onafhankelijk
programmeerbaar. Elke dag is opgesplitst in 48 tijdsperiodes van
30 minuten. In elk van deze tijdperiodes kan de COMFORT of
ECONOMIE temperatuur gekozen worden als setpoint. Zowel 24H
als 12H klokformaat naar keuze. Standaardinstelling is : 24H
Om de termostaat met de hand af te schakelen (de
14. Stand-by :
interne klok & programma blijven lopen)
15. Automatische hervatting: Stop de stand-by en automatisch hervatten van het programma op de gekozen dag binnen 7 dagen.
16. Anti-vorstbescherming: Vast, niet instelbaar. Actief als de eenheid
op Stand-by
staat. Kamermodus of kamer- & vloerbegrenzingmodus:+ 5°C. Voermodus: +10°C.
17. Fabrieksinstellingen & standaardinstellingen dmv Reset.
18. Programma wordt opgeslagen in EEPROM.
19. CR2032 Lithium cel voor tijdsbehoud gedurende stroomstoringen.
20. Rode LED op de selectiedraaiknop.
21. Groene LED geeft de status van de vloerbegrenzing aan.
22. Opslagtemperatuur : -10 ~ 60°C.
23. Afmetingen: (BxHxD) 138 x 86 x 33.1 mm

Relais
Af

L. INHOUD

MCU
Programma

NC

COM

NO

Relais
Aan

Sluit terminaal
5 niet aan!

5
X
X

Interne voeler
regelt de verwarming op de
gewenste setpoints

In deze toepassing zijn
zowel kamerals vloervoeler
benodigd.

6 7

Jp13
Jp6

Thermostaat (incl. CR2032 backup batterij )
Handleiding
Machineschroeven (2)
Ankerpluggen (2)
Zelftappers (2)
Vloervoeler met kabel (10 kOhm @ 25°C - 4 meter)

Jp5

Verwarmer
Dubbel pool
isolatieschakelaar

Vloervoeler voor vloertemperatuurbegrenzing

K. SPECIFICATIES
1. Aansluitspanning : 230 Volt~ 50-60 Hz
2. Display: LCD met achtergrondverlichting
3. Voltagevrije contacten 16 Amp/250 Volt~
4. Stroomverbruik circuit: 8 Watt
5. Temperatuurindicatie keuze °C of °F
6. Temperatuurregeling: Kamer: 5 ~ 35°C
Vloer : 5 ~ 45 °C @ 0.5°C/stap
7. Temperatuur Display bereik: ± -10 ~ 50°C, resolutie: 0.1°C
8. Comfort
& Economie
Setpointbereik:
SHEzeeStatII-NL Rev 1 2011-01

Speedheat Nederland B.V.
Dr. Huizingastraat 28
4507 AB Schoondijke
Speedheat Hulplijn:

0900 XX XX XX
info@speedheat.nl
www.speedheat.nl
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