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F127 Elektrische convector

Aanwijzingen voor installatie en het gebruik
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Waarschuwing
Waarschuwing gebied erg warm / heet gebied Borg:
Delen van dit product kunnen heet en brandwonden verooreroor
zaken. Moeten bijzondere aandacht besteden aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

- Het moet weg behalve onder continu toezicht te houden van dit
toestel kinderen onder de 3 jaar.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen alleen het apparaat in-of
uitschakelen op voorwaarde dat deze laatste is geplaatst of geïnstalleerd
in een normale positie en dat deze kinderen toegang hebben en
veiligheidinstructies gekregen betreffende het gebruik van de machine
en de gevaren er mogelijk van begrepen hebben.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten of
aanpassen of reinigen en uitvoeren van het onderhoud. Dit apparaat
kan worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door
mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring of kennis , zij (als ) een behoorlijk toezicht ( s )
of instructies met behulp van de aangegeven veiligheidsrisico’s van het
toestel. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen . Reiniging en NL
onderhoud door de gebruiker dient niet te worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat moet worden aangesloten of aangesloten volgens de
regels en normen van toepassing, door een bevoegd persoon.
- De gebruiker van dit product is verkrijgbaar door contact op de aftersales nummer op de garantiekaart in deze handleiding service.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met vergelijkbare
NZDOLÀFDWLHVRPJHYDDUWHYRRUNRPHQ
Waarschuwing : Om oververhitting te voorkomen en om
veiligheidsredenen, hebben geen betrekking op de verwarerwar
ming.
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Apparaten met dit symbool mag niet worden weggegooid
bij het huishoudelijk afval, maar moeten gescheiden en gerecycled worden ingezameld. De inzameling en recycling van
afgedankte moeten worden uitgevoerd in overeenstemming
met de lokale overheden (WEEE 2002/96/EC).
De installatie van een grote hoogte zal een stijging van de
temperatuur van de lucht uitlaat (ongeveer 10 ° C per 1000
m hoogte).
INSTALLATIE

-Dit apparaat is ontworpen om geïnstalleerd te worden in een woonruimte.Voor andere installaties raadpleeg uw verdeler.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels der kunst en
conform aan de normen die gelden in het land van installatie.
-Bij plaatsing van het apparaat moeten de minimale afstanden ten opzichte van andere voorwerpen gerespecteerd worden.
Het apparaat niet installeren:
,QHHQOXFKWVWURRPGLHGHUHJHOLQJHUYDQNDQYHUVWRUHQ onder mechanische centrale ventilatie e.d.)
2QGHUHHQYDVWVWRSFRQWDFW
,QYROXPHYDQEDGNDPHUV
,QYROXPHLQGLHQGHEHGLHQLQJYDQGHNQRSSHQPRJHOLMNLVGRRUHHQ
persoon die douche of bad gebruikt.

Volume 1 apparaat niet installeren
Volume 2

25

Apparaat IPX4 (Norme EN 60335-243 : 2003/A2 : 2008)

50

50

25

Do plank niet
handdoekdroger.
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installeren

boven

de

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Het bevestigingssysteem van het apparaat loshalen

Vastzetten van het bevestigingssysteem

NL
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AANSLUITING VAN HET APPARAAT

Regels Connection - apparaat met hulpdraad
- Het apparaat werk op 220/230V 50/60Hz.
- De aansluiting op het net gebeurt met behulp van een 3-dradige
kabel (Kastanjebruin= Fase, Blauw=Nulleider, Zwart=Stuurdraad) en
een bedieningskastje. In vochtige ruimten zoals badkamers en keukens
moet het bedieningskastje op minstens 25 cm van de vloer geplaatst
worden.
- Een toestel uitgerust met een stekker, kan worden aangesloten op een
stopcontact. Dit toestel is stekkerklaar.
-Voeding moet rechtstreeks worden aangesloten op het net na pole
schakelstation in overeenstemming met de installatie-eisen.
- De aarding is verboden. Verbind de stuurdraad (zwart) niet met de
aarde.
- Als Het elektrische snoer te kort of beschadigd is, moet de vervanging
ervan met speciaal gereedschap en door een deskundig technicus
gebeuren.
Als een sturend of gestuurd apparaat door een differentieelinrichting
van 30mA beveiligd wordt (bv. : badkamer), dient de toevoer van de
stuurdraad op deze differentieel beveiligd te worden. Tabel van de
opdrachten die het apparaat op zijn stuurdraad kan ontvangen. Te
meten
tussen
de
stuurdraad
en
de
nulleider.
Kabel van het apparaat
Fase=Bruin

FASE
NULLEIDER

Nulleider=Blauw

Elektriciteitsnet

Stuurstroomdraad=Zwart

Drie mogelijke gevallen
Apparaat niet bestuurd
De stuurstroomdraad is
1e geval : apparaat alleen
nergens op aangesloten
Naar apparaat met cassette of de
2e geval: slavenapparaat
programmeringscentrale
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Regels Connection - apparaat met stekker
LET OP: apparaten met een stekker kan niet vast worden geïnstalleerd
op de Franse markt.

HET APPARAAT VASTZETTEN OP HET
BEVESTIGINGSHAAKJE
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Pour deverrouiller
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ONDERHOUD

Om er voor te zorgen dat het apparaat goed blijft presteren, is het
nodig om ongeveer twee keer per jaar met een stofzuiger of een borstel alle stof van de roosters van het apparaat te halen. Nooit schuur
schuurmiddelen gebruiken.
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WERKINGSPRINCIPE

- De temperatuur verhogen of verlagen
zonder te hoeven valideren.
BASIC

20.0°

- Navigeren in de menu’s;
- Valideren;
- Uitschakelen;
- Vergrendelen, ontgrendelen.
BESCHRIJVING VAN DE MODI

Er worden 2 werkwijzen voorgesteld:
BASIC
Het apparaat volgt permanent de ingestelde richttemperatuur.
PROG
- Het apparaat volgt het voor iedere dag van de week bepaalde interne
programma. Bij het inschakelen van het apparaat worden de volgende
gebieden bepaald:
Maandag t/m vrijdag , comfort van 5u tot 9u en van 17u tot
23u
zaterdag en zondag, comfort van 5u tot 23u.
U kunt deze gebieden wijzigen en 3 Comfort temperatuurgebieden
per dag instellen.
Tijdens deze Comfort gebieden wordt de richttemperatuur ingesteld
met behulp van
of
.
Buiten de Comfort gebieden wordt het verlagen geregeld in de modus
Prog “Verlaging T° ECO” ((zie hoofdstuk “Het menu in de modus PROG”
OG”).
- Het apparaat volgt de orders van de externe programmering van uw
installatie ((zie de handleiding van uw programmeercentrale).
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DE SCHAKELAAR

Er bevindt zich een Aan-/Uitschakelaar aan de achterzijde van het kastje van het apparaat.
Gebruik de schakelaar uitsluitend voor een langdurige uitschakeling (EXLWHQGHYHUZDUPLQJVSHULRGH).
Zet de schakelaar (aan de achterzijde van het apparaat) op I om het apparaat in te schakelen. Wanneer het apparaat uitgeschakeld is geweest,
zullen de dag en de tijd opnieuw ingevoerd moeten worden.
EERSTE INDIENSTSTELLING

Kies de taal en daarna de datum en de tijd.
Bij de eerste inschakeling
- wordt de modus PROG geselecteerd,
- de richttemperatuur wordt ingesteld op 19° C.
HET APPARAAT IN- / UITSCHAKELEN

Houd voor het uitschakelen van het apparaat
Bevestig “Uitschakelen”
elen” door een druk op
.
Houd voor het inschakelen van het apparaat

lang ingedrukt.
lang ingedrukt.

VERGRENDELING VAN DE BEDIENINGSORGANEN

Om te voorkomen dat kinderen aan het apparaat zitten, kunt u de
bedieningsorganen hiervan vergrendelen door een lange druk op
.
Selecteer “Vergrendelen”
en valideer met
.
Ga voor het ontgrendelen van de bedieningsorganen op dezelfde wijze
te werk door “Ontgrendelen” te selecteren .
FUNCTIE RAAM OPEN
Hiermee kunnen temperatuurverschillen gedetecteerd worden die verband houden met het
openen en sluiten van uw ramen.
Als u vergeet uw apparaat uit te schakelen, terwijl u een raam lang laat openstaan, kunt u
dit probleem met deze functie oplossen en voorkomen dat uw apparaat onnodig verwarmt.
Het apparaat gaat automatisch over op de Vorstvrije modus (7°C) wanneer het een open
raam detecteert en laat de richttemperatuur weer stijgen wanneer het de sluiting hiervan
detecteert (de detectietijd is variabel).
Wij raden het gebruik van deze functie af in gangen en in vertrekken in de buurt van een
voordeur die naar buiten leidt.
8
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DE TEMPERATUUR INSTELLEN

,QGHPRGXV%$6,&
,QGHPRGXV%$6,&:
BASIC

20.0°

- Verhogen met
(max 28°C).
28°C
- Verlagen met
(min 12°C).
12°C
- Nog verder verlagen tot 7°C (Vorstvrije temperatuur
kan niet gewijzigd worden) met

.

In de modus PROG:
PROG
PROG

20.0°
Ma

12:14

PROG

ECO

16.5°
Ma

17:14

PROG

Afwijk.

18.5°
Ma

17:14

PROG

Vorstvrij

7.0°
Programmering

Als het scherm PROG weergeeft, bevindt u zich in een
programmeringsgebied in de modus Comfort.
- Verhogen met
(max 28°C).
- Verlagen met
(min 12°C).
Als het scherm PROG ECO weergeeft, bevindt u zich
in een programmeringsgebied in de modus ECO.
U kunt de ECO-temperatuur wijzigen, u gaat dus afwijken van de verlaging die u heeft ingesteld in de modus
Prog “Verlaging T° ECO” ((zie hoofdstuk “Het menu in de
modus PROG”).
OG”
Als u een Vorstvrije temperatuur (7°C) heeft ingesteld,
wordt de programmering opgeschort.
Wijzig deze temperatuur wanneer u terugkomt, om de
programmering te hervatten.

De afstandsbediening van de bedrijfsmodi en programma’s van het apparaat is mogelijk
met de Cozytouch applicatie die beschikbaar is op App Store® of Google Play®.
De volgende accessoires zijn vereist:
· Een Cozytouch Bridge (geïnstalleerd op uw internetbox)
· Een Cozytouch-interface per apparaat.
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Het menu in de BASIC modus
Toegang tot het MENU door een druk op

Modus

Om terug te keren naar het hoofdscherm.
U kunt de temperatuur instellen

BASIC

PROG

Informatie
ie

Parameters

Uitschakelen

Terug

Verbruik: om het verbruik in KWh te bekijken en
een schatting in € te krijgen

Klok: voor het instellen van de datum, de tijd, het
al dan niet automatisch overgaan op Zomer- /
Wintertijd.

Om het apparaat uit te schakelen

Om terug te keren naar het startscherm
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Het menu in de PROG modus
Toegang tot het MENU door een druk op

Modus

BASIC

PROG

Maandag ... Zo
Programma
Verlaging
T° ECO

Om terug te keren naar het hoofdscherm. Er is al een interne
programmering bepaald. U kunt deze wijzigen via Programma
Voor het instellen van de Comfort temperatuurgebieden voor een dag
van de week (3 gebieden mogelijk), om vervolgens deze gebieden op
andere dagen te kopiëren.
Voor het instellen van de verlaging van de temperatuur ten opzichte
van de Comfort temperatuur (tussen -1°C en -9°C, standaard op
-3.5°C).

Raam
open

Voor het activeren of deactiveren van de detectie van een open raam

Informatie

Verbruik: om het verbruik in KWh te bekijken en een schatting in € te krijgen.

Klok

Voor het instellen van de datum, de tijd, het al dan niet automatisch
overgaan op Zomer- / Wintertijd.

Bron Prog.

Voor het kiezen van de bron van de programmering: interne prog. Of
Externe Sturing.

Parameters

Uitschakelen

Terug

Om het apparaat uit te schakelen.

Om terug te keren naar het startscherm.
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DE INTERNE PROGRAMMERING GEBRUIKEN

DE PROGRAMMA’S WIJZIGEN
U kunt tot 3 Comfort temperatuurgebieden voor iedere dag van de week programmeren.
Buiten de Comfort gebieden wordt het verlagen geregeld in de modus Prog “Verlaging T°
ECO” (zie
( hoofdstuk “Het menu in de modus PROG”
OG”).

Modus

PROG

Modus

Programma

Selecteer de dag met
Selecteer .Valideer
alideer
Kies de begintijd met
of
.Valideer
.

.Valideer

.

.
of

. Valideer

. Kies de eindtijd met

EEN PROGRAMMA KOPIËREN
U kunt het programma van een dag op een (of meerdere) dag(en) kopiëren.
Selecteer
.Valideer
.
Scrol langs de dagen met
of
.Valideer de dag waarnaar u wilt kopiëren met
Om het kopiëren te valideren, selecteert u “Kopiëren”.Valideer
.
Lundi
Ven
Mar
Sam
Mer
Dim
Jeu
Copier

.

Voorbeeld: Kopie van het programma van maandag op dinsdag,
donderdag, vrijdag.

DE EXTERNE PROGRAMMERING GEBRUIKEN
Het apparaat volgt de orders van de externe bediening van uw installatie via de stuurdraad
verbinding.
Modus

Selecteer Bron progr met
.Valideer
Kies Ext. Sturing met
en valideer
.

PROG

.
Modus
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Parameters
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Het menu EXPERT
Houd voor toegang tot de geavanceerde functies van het apparaat de toetsen
langer dan 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

en

MENU

PARAMETERS

Algemeen

Voor het activeren of deactiveren van het geluid van
de toetsen.

Geluid

Om de taal te kiezen.

Taal

Reset

Terug naar de basis fabrieksinstelling

IJking T°

Om de richttemperatuur aan te passen aan de in het
vertrek gemeten temperatuur als u na enkele uren
verwarmen een verschil constateert.
De ijkingswaarde ligt tussen -3° C onder en +3° C
boven de ingestelde temperatuur.
Bijv.: als de T° van het vertrek = 18°C en de ingestelde T°
is = 20°C, selecteer -2,0°.

Det. venster

Voor het activeren of deactiveren van de functie Raam
Open

Config functie

Max. temp

Beperkingen

Contr. toegang

PIN-code

Voor het registreren van een maximale
richttemperatuur die niet overschreden mag worden
(tussen 22°C en 30°C, standaard ingesteld op 28°C).
Om de toegang tot de bedieningsorganen te beperken.
U kunt kiezen voor gehele toegang, uitsluitend toegang
tot de temperatuur of geen enkele toegang. In dat
laatste geval zijn de bedieningsorganen van het kastje
niet meer toegankelijk.
Voor het al dan niet activeren van de registratie van
een persoonlijke toegangscode in het Menu Expert.
Eenmaal geactiveerd is de toegang tot het Menu
Expert gecodeerd.
U kunt hier uw persoonlijke code noteren
Om deze te deactiveren, gaat u terug naar het Menu
Expert, voert u uw persoonlijke code in en gaat u
terug naar Parameterinstellingen => Beperkingen =>
PIN-code.

Terug
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TEST

Terug

Informatie

Het toestel verwarmt niet

Hoofdlichaam

Controle van de werking van het verwarmingselement.

Om terug te keren naar het startscherm van het Menu Expert.

Reg. verwarming

Informatie over het vermogen van het apparaat.

Identificatie

Identificatie van het apparaat.

Versie

Identificatie van de versie.

Controleer of het toestel op Comfort is geprogrammeerd.
Controleer of de zekering van de installatie of het eventuele element dat
het toestel tijdelijk uitschakelt, de stroom niet heeft onderbroken.
Controleer de temperatuur van de lucht in de kamer.

NL

Garantievoorwaarden
BEWAAR DIT DOCUMENT OP EEN VEILIGE PLEK

(,QKHWJHYDOYDQHHQFODLPPRHWGHJHEUXLNHUGLWGRFXPHQWNXQQHQRYHUKDQGLJHQ)
- De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van installatie of aankoop. Indien er geen
aankoopbon kan worden overhandigd, is de garantie geldig tot maximaal 30 maanden na
de fabricagedatum.
- De garantie dekt het vervangen en leveren van componenten die als defect zijn erkend, met
uitzondering van enige schade.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele arbeids- of transportkosten.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, abnormaal gebruik of
niet- naleving van de instructies voor installatie en gebruik.
- De bepalingen van de huidige garantievoorwaarden sluiten de wettelijke garantierechten
van de koper tegen defecten of verborgen gebreken niet uit. Voor deze garantierechten
gelden in alle gevallen de bepalingen van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.
'LWFHUWLÀFDDWGLHQWHQNHOLQKHWJHYDOYDQHHQFODLPVDPHQPHWGHDDQNRRSIDFWXXUDDQXZ
distributeur te worden overhandigd.
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Karakteristiek
Referenties van het model
Karakteristiek
Thermisch vermogen
Nominaal thermisch vermogen

Symbool
Pnom

Minimaal thermische vermogen

Pmin

Maximaal continu thermische vermogen

Pmax,c

Extra elektrisch verbruik
Bij nominaal thermisch vermogen
Bij minimaal thermische vermogen
In wachtmodus

el max
el min
el sb

F127
Waarde

Eenheid

0,5 - 2
500-2000
0,5
500
2
2000

kW
W
kW
W
kW
W

0,000
0,000
0,00048
0,48

kW
kW
kW
W

Type regeling van het thermische vermogen / de kamertemperatuur
Karakteristiek
Eenheid
Aanvullende informatie
Elektronische controle van de kamertemja
peratuur en wekelijkse timer.
Andere regelmogelijkheden
Regelen van de kamertemperatuur met
neen
aanwezigheidsdetector.
De regeling van de kamertemperatuur met
ja
een detector voor open venster.
Optie voor afstandsbediening.
ja
Adaptieve regeling van de activatie.
ja
Beperking van de duur van de activering.
neen
Sensor met zwart bol.
neen
Contactinformatie
Idem kenplaatje
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