
PR HL Basisenhed 8 zoner 230 volt  

868Mhz
230 volt
230 volt 
240 x 110 x 38
230 volt 3A - 3 min forsinkelse
30

Trådløs 
Spænding
Spænding : Output
Mål (HxBxD)
Pumpe stop 
IP-klasse
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ANVENDELSE
PR HL Basisenhed kan 
anvendes til gulvvarme 
og radiator systemer.

Vare nr : 056347124

PR HL Basisenhed 230 volt 
PR HL Basisenhed kan styre 8 kredse og 8 zoner. Styringen er konstrueret for 
anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-,  stråle- og 
kaloriferevarme anlæg.  

PR HL Basisenhed giver mulighed for muliti-kodning , det betyder at samme 
rumtermostat kan kodes ind på flere zoner. Dertil kommer styring af 
pumpe-stop og kedelstyring.

PR HL Basisenhed 8 zoner230 volt TEKNISK DATA

Indkodning/sletning af rumtermostater
Pumpe stop

PLACERING AF PR BASISENHED

230 volt
150 meter i frit trræn

Sikring

Rækkevide

Montering af Basisenhed

Enten med din skinne eller i
huller som på fig 2.

Modtager monteres min 50 
cm fra alt elektronik og metal.

Montering af telestater

Ved PR HL trådøs basisenhed 
kan der monteres 1 telestat pr. 
zone.

Led 1-8 ( 9) pumpestop (10) power
CE/Rohs

ON/OFF indikator

Godkendelser

1. Batterierne sættes i rumtermostaten
2. Den ønskede zone aktiveres i basisenden - led blinker hurtigt
3. Der trykkes på knappen bag på rumtermostaten 2 gange
4. Den ønskede zone er nu slukket - tjek ved at skrue op for

temperatur på rumtermostaten - den ønskede zone skal så
lyse grønt ved varmekald.

1. Strømmen tages fra basisenden og der sættes strøm på igen
2. Nu har du 5 min til at fortage din sletning af en zone
3. Hold nu knappen inde på den ønskede zone, der skal slettes

indtil den begynder at blinke.
4. Nu er zonen slettet og klar til indkodning igen.
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	1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
	2) press back button of the thermostat






