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Stijlvol en eenvoudig te gebruiken, met een duidelijke LED-statusindicator, geeft 

de Quantum-draai thermostaat u een eenvoudige en nauwkeurige controle. Dit 

alles, plus een geruisloze schakeling en een modern, compact ontwerp.
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1. Thermostaat montage

2. Aansluiting op de terminal

Verwijder voorzichtig de 
voorste behuizing en maak de 
bedradingsaansluitingen.

Installeer de Quantum-draai thermostaat ongeveer 1,5 m boven het vloerniveau. Hij moet 
worden gemonteerd op een plaats waar de thermostaat gemakkelijk bereikbaar is en uit de 
buurt van direct zonlicht. Markeer voor wandmontage de juiste positie op de muur en monteer 
vervolgens de achterste behuizing aan de muur.

Opmerking: U kunt de thermostaat rechtstreeks op het Quantum bedradingscentrum aansluiten.
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3. Schakelbruggen

4. Jumpers

Verschillende functies van de Quantum-klokthermostaat kunnen met de jumpers worden in- of uitgeschakeld.

De jumpers van 1 tot 5 staan voor het aantal actuators dat u op de 
thermostaat kunt aansluiten.

Nadat de actuators zijn gemonteerd, zet u de jumper op het juiste 
aantal actuators.

Afhankelijk van het aantal gebruikte actuators moet u de 
jumperpositie 

Quantum draai thermostaat schakelbruggen
Schakel eigenschap ANN UIT

VP klepbeveiliging

PWM Pulsbreedte-modulatie

NSB functie (2° of 4°)
2°C 4°C

5. Thermostaatfuncties
NSB (Night Setback) Functie

0V = NSB UIT
230V = NSB ANN
Het NSB-signaal wordt elke 1 seconde geactiveerd. Bij ontvangst van het signaal wordt de 
gewenste temperatuur ingesteld op ±2°C of ±4°C.
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6. Beschermingsfunctie
Warmte uitgeschakeld bij hoge temperatuur:
Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan 36°C, worden alle verwarmingsuitgangen 
uitgeschakeld.

Klepbescherming:
Zet de jumper op ‘ON’ om de functie uit te schakelen of op ‘OFF’ om deze in te schakelen. Zet de 
klep elke week 5 minuten aan om schade aan de klep te voorkomen.

Storing in de sensor:
Als de temperatuursensor of de compensatie van de temperatuursensor open is, knippert de LED 
afwisselend BLAUW/ROOD.

7. Productconformiteit en -veiligheid
Conformiteit van het product 
Dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijnen 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU en 2011/65/EU. 

Veiligheidsinformatie
voorschriften. Alleen voor gebruik binnenshuis. Houd uw apparaat volledig droog. 
Maak het apparaat los voordat u het met een droge doek reinigt.

Opmerking: Schakel altijd de AC-netstroomvoorziening uit voordat u componenten installeert of 
aan het apparaat werkt die een 230 VAC-voeding nodig hebben.

Wilt u meer informatie?
030 8903441

www.continal.nl


