
Thermo  AS 
Eternitveien 45,  3470 Slemmestad 

HA208N v.1312 

Klokketermostat 
FDV, montasje- og b

SPESIFIKASJON 

 Temperaturføler: NTC 

 Display: LCD 

 Effektforbruk: <2W 

 Romtemperaturinnstilling: 5℃ to 35℃
 Utstyr: 5℃ to 90℃ (-S1) 

 Gulv: 20℃ to 90℃ (-S2) 

 Koplingsdifferanse: ± 1℃
MONTERING 

2 

Rekkeklemmer: 2 x 1.5 mm 

KOPLINGSKJEMA 

HA208N 

L 

eller 1 x 2.5 mm, min.

AC85～
HA208N 

Normal, åpen  
NO 

NC 

N 

AC85～
L 

NO 
Normal,lukket ventil

NC 

N 
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Klokketermostat  HA208N 
og bruksanvisning 

 Maks last:  < 2A (ohms last)

< 1A (induktiv last

 NB! Ikke potensialfrie kontakter

 Strømtilkobling: AC85～260V, 50/60 Hz

 Mål: 86 × 86 × 13 mm (B × H × D)

 Avstand mellom monteringshull

 Kapsling: ABS + PC selvlukkende

 Omgivelsestemperatur under drift

 AV/PÅ regulering 

- Internføler :1℃ koplin

BETJENING 

Ukedag 
Varme på 
Rom 
temperatur 

2 2 Av/på 
1 x 2.5 mm, min. (0.5 mm) ～260V   50/60Hz 

N   L 

Mode 

Ur 

HA208N-S1/S2 

L 

～260V   50/60Hz 

N   L 

NO 

NC 

N 

S2 

S1 

HA208N-S1/S2 

L 

Normal  

Gulvføler

,lukket ventil 

NO Normal, lukket
NC 

N 

S2 

S1 
 Gulvføler

) 

ktiv last) 

Ikke potensialfrie kontakter 

260V, 50/60 Hz 

× H × D) 

monteringshullene: 60mm 

selvlukkende 

under drift: 0～40℃, 5～95% RH 

koplingsdifferanse 

 

 
Varme 
på 

Fjern 
mottaker 

Ned 

Opp 

AC85～260V   50/60Hz 

N   L 

 åpen ventil 

Gulvføler 

AC85～260V   50/60Hz 

N   L 

, lukket

Gulvføler 



Thermo  AS 
Eternitveien 45,  3470 Slemmestad 

HA208N v.1312 

EFFEKT AV/PÅ 

Slå termostaten av/på, trykk “ ” 

FROSTSIKRING (TERMOSTAT AV

Slå på frostsikringsfunksjonen. 

Med avslått termostat trykk “ ” i 3 sekunder

 Velg 01 (00 =deaktivert) 

Når funksjonen er valgt, og termostaten er sl

symbolet “ ” vises og varme vil bli aktivert hvis

romtemperaturen er lavere enn 5℃. Varmen slås av

hvis romtemperaturen er høyere enn 7℃
KALIBRERING AV TEMPERATUR

Med termostat avslått, trykk inn  “ ” og

3 sekunder. Displayet vil nå vise målt temperatur

Trykk “ ” eller “ ” for å justere til korrekt

Trykk “ ” for å slå av.  

Den nye innstillingen vil nå bli lagret. 

NORMAL BETJENINGS MODUS 

RT = Når termostaten står i betjeningsmodus

romtemperatur vises på skjermen.  

SET = Ved å trykke inn Opp eller Ned

skjermen vise SET og innstilt temperatur.

temperatur kan nå økes eller minskes ved hjelp av

og Ned knappene. Denne temperaturen er kun

midlertidig og vil kun vare til neste program

innstilling. 

VALG AV PROGRAMMERING 

Når termostat er slått på, tykk inn “ ” knappen

sekunder. Følgende innstillinger kan nå velges

01 = Overstyring. 

02 = Alt.1 Tider av/på. Skjermen vil vise 

03 = Alt.2 Varmeprogram. Skjermen vil vise

INNSTILLING AV URET 

Trykk “  ” en gang, “hour” (time) vil blinke

Bruk Opp og Ned knappene for å stille 

Trykk “  ” igjen, “minute” (minutter) vil blinke

Bruk Opp og Ned knappene for å stille 

Trykk “  ” knappen til “week” (uke) blinker

Bruk Opp og Ned knappene for å stille 

www.thermo-as.no 

AV) 

kunder. 

Når funksjonen er valgt, og termostaten er slått av, vil 

vises og varme vil bli aktivert hvis 

Varmen slås av ℃. 

ING AV TEMPERATUR 

og “ ” i 

vise målt temperatur. 

for å justere til korrekt verdi.  

Når termostaten står i betjeningsmodus vil RT og 

Ned knappene, vil 

innstilt temperatur. Ønsket 

økes eller minskes ved hjelp av Opp 

Denne temperaturen er kun 

til neste programmerte 

knappen i 3 

sekunder. Følgende innstillinger kan nå velges: 

 “  ”. 

vil vise“ ”. 

vil blinke. 

å stille inn timer. 

vil blinke. 

 inn minutter. 

blinker. 

å stille inn ukedag. 

VELG MELLOM TO ALTERNATIVE
PROGRAMMERINGSMÅTER

ALT.1    INNSTILLING AV TIDER FOR AV/PÅ
Når funksjonen for av/på innstill

displayet vise “  ”. Du kan nå

“TIMER OFF(AV)”. 

Trykk “  ” til skjermen viser

blinker. Trykk “ ” eller “ ” for å

Trykk “  ”, “mm” blinkler. Trykk

inn minutter; 

Trykk “  ” til “TIMER OFF(AV)

Trykk “ ” eller “ ” for å stille

Trykk “  ”, “mm” blinkler. Trykk

inn minutter; 

Innstillingene vil bli lagret etter ”TIME

To måter for å oppheve funksjonen.

Alt.1 Velg ”overstyre” eller “varmeprogram

Alt.2 Sett “TIMER ON/OFF” til

ALT.2    INNSTILLING AV VARMEPROGRAM
Når varmeprogrammet velges og displayet viser

varmeprogrammene 1-4 program

programmere alle fire varmeprogrammene.

Trykk “  ” i 3 sekunder. Nummer

 We Th Fr (Mandag, tirsdag etc.)

Dette indikerer at du nå kan progra

varmeprogram 1 for ukedagen

Bruk Opp og Ned knappene for å

Trykk “  ” for å lagre innstillingen

Bruk Opp og Ned knappene for å
temperatur. 

 Trykk “  ” for å lagre innstillingen.

Gjenta det samme for å stille inn
for ukedagene. 

Etter at varmeprogrammene for

programmert, er det nå mulig å progra

Su”(lørdag og søndag). 

Bruk Opp og Ned knappen for å stille

Trykk “  ” for å lagre innstillingen.

Bruk Opp og Ned knappene for å stille
temperatur. 

Gjenta det samme for å stille inn

for “Sa Su”(lørdag og søndag

Oppheving av funksjonen 

Velg ”overstyre” eller “Alt.2 varmeprogram

ALTERNATIVE 
PROGRAMMERINGSMÅTER 

INNSTILLING AV TIDER FOR AV/PÅ 
Når funksjonen for av/på innstilling av tider velges, vil 

Du kan nå stille inn “TIMER ON (PÅ)” / 

viser “TIMER ON(PÅ)” og “hh” 

for å stille inn timer.  

Trykk “ ” eller “ ”  for å stille 

(AV)” og “hh” blinker 

stille inn timer, 

Trykk “ ” eller “ ” for å stille 

Innstillingene vil bli lagret etter ”TIMER OFF(AV)”. 

To måter for å oppheve funksjonen. 

varmeprogram”. 

” til “00:00”. 

INNSTILLING AV VARMEPROGRAM 
velges og displayet viser “ ”, kan 

programmeres. Man må 

varmeprogrammene. 

Nummer 1 og dagene “Mo Tu 

(Mandag, tirsdag etc.)” vises på skjermen. 

indikerer at du nå kan programmere 

1 for ukedagene. 

for å stille inn start tid. 

for å lagre innstillingen. 

for å stille inn ønsket 

innstillingen. 

å stille inn varmeprogrammene 2-4 

varmeprogrammene for ukedagene 1-4 er 

ert, er det nå mulig å programmere tider for “Sa 

Bruk Opp og Ned knappen for å stille inn start tid. 

for å lagre innstillingen. 

for å stille inn ønsket 

å stille inn varmeprogrammene 2-4 

søndag). 

varmeprogram”. 


