
BRUKER VEILEDNING FOR WATTSTEMP 760 

TEKNISKE OPPLYSNINGER 

FORKLARING AV DISPLAY & KNAPPER 

 

Hvordan du kan lage eller forandre et bruker-program (U1 eller U2) 

Velg først et av bruker-programmene U1 or U2 ved bruk av joystick  

1    2       3 

4    5 6 

      7     8   9 

 10      11     12 

  13   14    15 

For å programmere de gjenstående dagene, gjenta trinn« 4 » to« 14 » for alle dagene i uken. 
Når du har gjennomført hele programmeringen er det bare å sette termostaten i AUTO modus for å 
aktivere programmet. 

 For å forlate programmerings modus  uten å lagre, press  knappen 

 I program modus  har man muligheten til å resette et bruker program separat (U1 or U2)

ved å holde  knappen inne i et par sekunder etter at man har valgt ett av programmene.

U1 eller U2 må blinke før man holder  inne. Når programmet er opphevet vises Clr

 

 

 
 

Temperatur for 
programsegment 

Starttid for 
program 
segment

Slutttid for  
program segment 
segmentsegment

Program-
segmentet som 
er aktivt 

Identiske dager 

Slutten av dagen         Programmer de andre dagene 

Juster  
slutt tiden 
 for det 
første 
program 
segmentet 

Juster 
temperatur for 
det andre 
program 
segmentet  

Juster sluttid 
for det andre 
program 
segmentet  

  Juster 
  temperaturen 
  for det første 
program 
segmentet OK  

Velg det antall 
dager som skal 
programmeres 

OK  

N 

Programmerbar digital termostat for innfelt montasje 

Beskrivelse: 

 Elektronisk termostat, 16A 
 Regulering vha. gulvføler, romføler 

eller begge i kombinasjon, såkalt 
parkettbegrenser

 Ukeprogram, regulering pr. minutt
 12 ulike temperatur-valg pr.dag 
 2-polt hovedbryter PÅ/AV 
 Medfølgene 2 frontdeksel i hhv. 

firkantet og avrundet form 
 ELKO RS-kompatibel

      Ekstern gulvføler, NTC 10 kΩ, v/ 25 
o
C 

v/25°C 

Målenøyaktighet 0.1°C  

Arbeids temperatur 0°C - 50°C 

Justerbart temperatur-omeråde 5° C – 37°C med 0.5°C steg 

Regulerings karakteristikk Proporsjonalt eller differansialt (justerbar i installatørens meny) 

Beskyttelses-klasse Klasse II   -   IP21 

Farge Polar hvit RAL 9010 

LCD bakgrunnsbelysning Gyllenbrun / gul 

Hovedbryter To-polig, 16A 

Drift-spenning 230Vac,  +/- 10% 50Hz 

Utgang Relè 16A, 250V AC, beregnet for resistiv ohmsk belastning  

Ekstern gulvføler NTC 10k kΩ, v/ 25 
o
C 

Software versjon Se menu 

1: Modus i bruk. (den aktive modusen er markert) 
2: Indikering av manuell overstyring 
3: Varme indikator, som viser om effekten ligger inne 
4: Tastatur-låsindikator 
5: Type av føler som er valgt 
6: Ønsket temperatur eller parameter-verdi, 
 når “11” vises 
7: Rom eller gulv-temperatur indikator 
8: Navn på parameter, når ”11” vises eller klokketid 

og auto-modus. Viser dato og årstall ved å velge 
”solsymbol” 

9: Trinn-nummer i program modus 
10: Aktuell dag i uken 
11: Angir meny-nummer. 
A: Angre- knapp, for å gå ut av gjeldene meny eller 

gå tilbake til fabrikk innstilte verdier 
B: Hovedbryter 
C: Joystick, for å forandre modus eller eksisterende 

verdi 
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TERMOSTATEN HAR 2 MENYER FOR INNSTILLINGER: 

DEN ENE MENYEN ER FOR SLUTTBRUKER (parameter 1-9) 

For å gå inn i menyen for sluttbruker; skyv  joystick til venstre  og velg timeglass , 

Hold joystick  mot venstre i 5 sekunder 

DEN ANDRE MENYEN ER FOR ELEKTRO-INSTALLATØR (avansert meny)(parameter 10-29) 

For å gå inn i menyen for installatør; skyv joystick til komfort modus  (solsymbol) 

Trykk og hold retur-knappen  i 10 sekunder.  

Du vil da komme inn i menyen for å endre avanserte parametre. 

Gå til den parameteren du ønsker å forandre, ved å benytte joystick.  

Bruk joystick    til å forandre, og bekreft ved å trykke på joystick 

For å gå ut av avansert meny, gå til parameteren END og trykk på joystick 

NB! 

Du kan endre og få tilbake en parameter til fabrikkinnstilt verdi, dersom du trykker på returknappen  når 
parameteren blinker. 

 
 

 

FOR INNSTILLINGER - SLUTTBRUKER & INSTALLATØR-MENYER FUNKSJONS MODUSER - BESKRIVELSE 

Bruk joystick  for å endre modus:    

BOOST- FUNKSJON (TIMER MODE ) 

Trykk på joystick  for å gå inn i BOOST modus (overstyring av temperatur over en selv-valgt tid) 
Bruk joystick                  for å velge varighet og temperatur. 

Når verdien blinker bruk joystick       for å justere 

- Juster BOOST funksjonens varighet fra 1 time til 99 dager
- Still inn ønsket temperatur,  justerbar mellom 5 og 37°C 

For å bekrefte og lagre dine justeringer trykk på joystick 

For å forlate BOOST modus før endt varighet, trykk retur-knappen

KOMFORT MODUS 
Bruk denne funksjonen for å sette installasjonen i komfort modus 

Bruk joystick      for å justere temperaturen. Fabrikkinnstilt temperatur er satt til 20°C 

AUTO MODUS  
Termostaten følger et valgt program i samsvar med gjeldende tid. 

Ved å bruke joystick         kan man justere å låse temperaturen opp eller ned, inntil den neste endringen i 
programmet trer i kraft 

NATTSENKING/SPAREMODUS 

Bruk denne funksjonen for å sette termostaten i sparemodus. 

Bruk joystick         for å justere temperaturen. Fabrikkinnstilt verdi er satt til 18°C 

INNSTILLING AV KLOKKE 

Trykk på joystick    til dag blinker. Beveg  joystick opp eller ned   for å justere tiden 

Bruk joysticken joystick       for å stille inn dag 

For å lagre innstillingene  trykk på joystick  

PROGRAM MODUS 

Trykk joystick   Nummeret til det gjeldende programmet virker. 

Du kan nå velge et program ved bruk av joystick      . 

Ved å trykke på joystick   kan du vise det gjeldende programmet enten ved bruk av innebygde standard-
programmene (P1 to P5) eller du kan lage og/eller modifisere et eget fritt valgt bruker program (U1 og U2). Se 
egen forklaring. Ved bruk av et forhånds-programmert program (P1 to P5), vil termostaten operere mellom 
komfort og sparetemperatur.(comfort and reduced temperature) 

Standard-program beskrivelse 
P1: Morgen, ettermiddag & helg            P3: 7h - 19h (kontor) Ettermiddag & helg         P5: 8h - 19h, Lørdag (butikk) 
P2: Morgen, formiddag, ettermiddag & helg         P4: Helg 

TASTATURLÅS 

Kun for , , ,  modus.  

For å låse tastaturet hold inne joystick og trykk samtidig inn retur-knappen   (symbolet “ “ vil da vises).  

For å låse opp tastaturet gjenta nevnte prosedyre (symbolet “ “ vil da forsvinne) 

    FEILKODER 
Feil PÅ den eksterne (gulv)føleren  => Err og  blinker 

Feil på den interne føleren => Err og    blinker.  Ved føler-feil finnes innebygd sikkerhet. 
NB ! For sikkerhets skyld, hvis det er feil med gulvføleren, vil innstilt temperatur bli redusert med 95% 

 

  



Parametre tilgjengelig i sluttbrukermeny – se avsnitt for sluttbruker & installatør-innstillinger 

Parameter 
nr. 

Parameter- 
navn 

Beskrivelse av parameter Fabrikk-innstillinger Andre muligheter 

01 Sens Valg av sensor 
Sens 

Air Only 
Kun intern sensor 

Sens  
Floor Only 

Kun ekstern 
sensor, brukt som 

gulvføler eller 
luftføler 

02 
CAL 
Air 

Kalibrering av intern romføler 
Kalibreringen skal gjøres etter 1dags drift  uten 
temperatur justering. Etter 1 time, kontroller den 
virkelige  romtemperaturen med et  termometer 1,5m 
over gulvet. Juster ev. verdien ved å trykke joystick til 
”__._” blinker. Endre verdien ved å presse joystick opp 
eller ned, bekreft ved å trykke på joystick. Beskjeden 
DONE skal da vises.  Ved behov for å gjenta /slette 
kalibreringen, gå inn i menyen 02 og trykk joystick når 
DONE vises, da vil “_ _._” blinke. Den gamle verdien 
vil bli slettet hvis du bekrefter ved å trykke joystick og 
symbolet ”no” vises eller blir erstattet med den nye 
kalibreringen. 

           ”no” 
Ingen kalibrering er gjort 

« done » 
Kalibrering er gjort 

03 
CAL 
Floor 

Kalibrering av den eksterne føleren, gjøres slik som 
beskrevet under parameter nr. 02,dersom den skal 
benyttes som en ekstern romfølerer.  Dersom den 
eksterne føleren er en gulvføler, kontrolleres den 
virkelige  temperaturen med et  termometer som 
plasseres ved gulvet. Kalibrering som under 
parameter 02. 

           ”no” 
Ingen kalibrering er gjort 

« done » 
Kalibrering er gjort 

04 
1 rst 
Heat 

Tørkefunksjon for eks. sementgulv 
2 tørketimer fordelt på 24 timer det første døgnet og 
videre en time ekstra pr. døgn de neste 21 dagene. 
Rom eller gulvtemp. er begrenset til 20

o 
C, ihht. 

hvilken sensor som er aktivert. 

”no” 
Funksjonen er ikke 

aktivert 

« 21 » 
Funksjonen er 

aktivert 
Funksjonen vil 
opprettholdes i 

tilfelle 
strømutkobling. 

05  Load 

Måleverdien av lasten oppgies i watt (W) 
NB!  /1. Hvis lasten overgår 2300W, bruk et relè 
mellom termostat og last. Juster parameteren til 
”0000”./2.  Hvis ekstern gulvsensor benyttes er det 
ikke nødvendig å justere parameteren. 

1500 

Justerbar fra 0 – 
3500W i steg på 

50W 
Dine justeringer : 

Rom : 
Installert effekt : 

09 End 
For å gå ut av brukermenyen  
Software versjon 

Trykk på joystick 
E760 4.x.x. 

Parametrene tilgjengelige i installatørmeny (avansert meny) – se avsnitt for sluttbruker & installatør-innstillinger 

Parameter 
nr. 

Parameter- 
navn 

Beskrivelse av parameter Fabrikk-innstillinger Andre muligheter 

10 
LANG Valg av språk ”ENGLISH” ”FRANCAIS” 

11 
o 

C Valg av temperatur skala 
o 

C 
o 

F 

12 AIR 

Visning av den målte temp. som 
internføleren angir.  Verdien til venstre er 
den interne kalibrerte temp., mens verdien 
til høyre er den valgte innstillingstemp., 
mens verdien til høyre er den valgte 
innstillingstemp., inkl. ev. kalibreringstemp., 
dersom kalibrering er forskjellig fra 00 

“00 __” 

13 FLOOR 

Visning av den målte temp. som gulvføleren 
angir. Verdien til venstre er den interne 
kalibrerte temp., mens verdien til høyre er 
den valgte innstillingstemp., inkl. ev. 
kalibreringstemp., dersom kalibrering er 
forskjellig fra 00 

“00 __” 

14 FL.LI 

Gulv-sensor som begrensningsføler: 
Med denne parameteren kan du velge 
termostaten satt opp med 
begrensningsføler for gulv som krever 
dette.  
PS! Hvis du aktiviserer gulvbegrensning, 
kan du se at dette er gjort under parameter 
”01” 

” -- -- ” 
Uten gulvbegrensning 

”LO --” 
      Romsensor med 
gulvbegrensning 
 (lav begrensning) 

”- - HI” 
Romsensor med 
gulvbegrensning 

 (høy begrensning) 
”LO HI” 

Romsensor med 
gulvbegrensning 

(Høy og lav 
begrensning) 

15 
FL.LI 
LO 

Laveste grense for gulvtemp. 
Bare tilgjengelig, dersom LO er valgt under 
parameter 14 

”18” 
Fra 5

0
 C – ”FL.LI” 

HI 

16 
FL.LI 

HI 
Øvre grense for gulvtemp. 
Bare tilgjengelig, dersom HI er valgt under 
parameter 14 

”28” 
Fra ”FL.LI” til 37

0
 C 

LO 

17 REGU Valg av reguleringstype 
”BP” 

Proporsjonalbånd (PWM) 

”HYST” 
0.5

o 
C Hysterese 

(ON/OFF) 

18 BP 

Verdien av proporsjonalitetsbånd i 
0
 C 

NB! Dersom verdien av proporsjonalbåndet 
er for stor, vil reaksjonen bli langsom og 
kunne innvirke på stegene i termostatens 
program. 

”2.0” 
Ideell verdi for 

 alle elektriske gulvvarme-
installasjoner 

Justerbar mellom1°C 
to 7°C. Et velisolert 
hus: « 1.5°C ».  
Et dårlig isolert hus:  
« 4 °C » 

19 T CY 
Valg av proporsjonalitetsbåndets varighet i 
minutter (syklus varighet) 

”10” 
Ideell verdi for 

 alle elektriske gulvvarme-
installasjoner 

Denne verdien kan 
økes, dersom 
termostaten benyttes 
til andre 
varmeapplikasjoner 

20 T ON Minimum start-tid i minutter ”002” 
Justerbar fra ”0” til T 
CY/2 

21 T OFF 
Minimum hviletid mellom 2 varmesykluser i 
minutter 

”002” 
Justerbar fra ”0” til T 
CY/2 

28 ALL RESET 
Alle parametre vil gjenopprettes til fabrikk 
innstilte verdier 

Trykk på joystick noen sekunder 

29 END Gå ut av menyen Trykk på joystick for å avslutte 






