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Installatie-instructie
Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20
1. Algemeen
De kamerthermostaat met ruimtetemperatuursensor moet zijn ondergebracht in een ruimte, die
representatief is voor de verwarmingsgewoontes.
Radiatorkranen dienen in deze ruimte volledig te
worden geopend.
De kamerthermostaat mag niet zijn blootgesteld
aan de directe invloed van vreemde
warmtebronnen.
De aansluitkabels van de kamerthermostaat
kunnen rechtstreeks of middels een verzonken
lasdoos op de Nefit ModuLine 20 worden
aangesloten.
In de ruimte, waarin de Nefit ModuLine 20
geplaatst is, mogen geen thermostatische
radiatorkranen gemonteerd zijn.
Voor de algemene elektrische installatie dient een
vaste aansluiting volgens EN 60 335 deel 2 tot
stand te worden gebracht. De plaatselijke
voorschriften dienen te worden opgevolgd.
De aansluiting is 2-draads.
De polariteit heeft geen invloed op de functie.
Draaddoorsnede:0,4-0,75 mm2, max. 1 mm2
Kabellengte:
max. 30 m

2. Montage
Neem het bedieningsgedeelte van de
montageplaat af.
z Neem het bedieningsgedeelte met een
schroevendraaier van beneden uit van de
montageplaat af (fig. 1).

Fig. 1

Montageplaat bevestigen
z Het montagevlak moet vlak zijn, zodat de
montageplaat bij het vastschroeven niet
kromtrekt.
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z Gebruik de montageplaat als sjabloon.

Gebruik een verzonken lasdoos, bevestig de
montageplaat met de schroeven op de doos.

95 mm

z Bevestig de montageplaat met de
meegeleverde pluggen en schroeven (fig. 2).

60

mm

Fig. 2

Elektrische aansluiting
z Het cv-toestel voor wandmontage moet zijn
uitgeschakeld.
z De aansluiting gebeurt 2-draads.
z De polariteit heeft geen invloed op de functie.
z De twee draden moeten plat in de
kabeldoorvoer liggen, niet gekruist (fig. 3).
z Verwijder de brug
tussen de klemmen 3 en 4
in de aansluitdoos aan
het cv-toestel.
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z Sluit de Nefit-ModuLine thermostaat aan de
aan (fig. 3).
klemmen 3 en 4 3
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z Hang het bedieningsgedeelte boven in de
montageplaat en druk dit beneden op de
montageplaat (fig. 4).

Fig. 3

z Schakel de installatie in.
z Het display toont gedurende 4 seconden
de gewenste ruimtetemperatuur en het
.
symbool
z Aansluitend springt de indicatie naar de
gemeten ruimtetemperatuur.
z Controleer de installatie op zijn functie.

Fig. 4
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z Markeer de boorgaten.

