
PR HL trådløs digital rumtermostat  

868Mhz
AAA Batteri  ( 2 stk )
5 -35 °C
80 x 80 x 18
Hvid
CE/Rohs

Rumtermostat 
Batteri
Indstillingsområde
Mål (HxBxD)
Farve
Godkendelser
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ANVENDELSE
PR HL rumtermostat 
kan anvendes til 
gulvvarme og radiator 
systemer.

VVS nr : 466441801

PR HL trådløs digital rumtermostat  
Den trådløse PR HL rumtemostat kan erstatte de fleste almindelige 
rumtermostater i boliger. Styringen er konstrueret for anvendelse i forbindelse 
med gulv-, radiator-, konvektor-,  stråle- og kaloriferevarme anlæg. 

PR HL trådløs digital rumtermostat TEKNISK DATA

PR HL styring består af:

Symbole Forklaring
Aktuel temp. 

Varmekald

Komfort floor aktiveret 

Batteriskifte

Rumtermostaten er låst

PLACERING AF RUMTERMOSTAT

Tænd for rumtermostaten : Tænd termostaten ved tryk på drejeskiven.

Indstilling af SET temperatur : Den ønskede  SET temperatur indstilles 
enkelt ved at rotere drejeskiven indtil den ønskede temperatur vises i 
displayet.

Installatør menu : Sluk for rumtermostaten og hold derefter knappen nede 
til displayer tænder igen - så er installatør menuen aktiveret.

Der er 7 indstillingsmuligheder i installatør menuen.
1. Temperatur offset   (skal stå på fabriksindstilling)
3. Max SET punkt 5 ℃ ~35℃
4. Min SET punkt  5 ℃ ~35℃
9. Dead Zone 0 ℃ ~3℃  (skal stå på fabriksindstilling.
11. Børne Lås     0 -1 0= slået fra 1=aktiveret ( det er en låsning af rumtermostaten)
12. Komfort Floor 0 = slukket  1 = 11min  2 = 15 min  3 = 19min
Komfort floor giver muligheden for, at overstyre rumtermostatens funktion.
Ved indstilling af KF på enten 1 - 2 eller 3 sætte vil rumtermostaten sende et åben
signal til styre boksen, når der ikke har været et varmekald i en time og åbne engang
time timen indtil der reguler varmekald. Og derefter starte forfra.
17. Fabrik reset - Hold knappen nede i 5 sek.
Øvrige menu punkter anvendes ikke (uden funktion software versioner).
For at komme tilbage til normalt, brug "tryk videre" indtil temperatur vise i
display igen

Installatør menu

Menu   Beskrivelse  Område fabriks indst.
01 Temp. Offset -8 ℃ ~8 ℃  0 
03 Set Point Max. 5 ℃ ~35℃ 35 ℃ 
04 Set Point Min. 5 ℃ ~35℃ 5℃ 
09 Dead Zone 0 ℃ ~3 ℃ 0 
11 Børne lås 1: Lock 0: Unlock  0 
12 Komfort Floor Aktivering 0: OFF  1:Level 1 

2:Level 2  3: Level3 
 OFF 

17 Fabrik reset Fabrik reset 

18,19,20,21 Software revision 

PR High Line digital rumtermostat 
Monteringsskruer
2 stk AAA Batterier

PR HL betjening:
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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






