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Stappenplan aanleren 
WTH Comfort RF-T thermostaat D9386 op UMR Vario

(Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren)

Bedienen op stap Bus communicatie inschakelen op de UMR.
UMR 1 Toets OK

2 Toets 3x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"
3 Toets OK
4 Toets met behulp van de pijltjes toetsen de code 8502 in
5 Toets 1x OK  = toegang niveau Monteur
6 Toets 1x pijl omhoog = communicatie
7 Toets 1x pijl rechts = RF-T
8 Toets 1x pijl omlaag = BUS-T   mode
9 Toets 2x pijl rechts = Mode uit (standaard)

10 Toets 1x pijl omlaag = Mode Aan
11 Toets OK =  Wijzigingen opslaan.  Standaard = JA
12 Toets OK

  Bus thermostaat aanleren op UMR
UMR 13 Toets 1x pijl omlaag = aanleren.  

 14 Toets 1x pijl rechts => thermostaat code aftasten
 ga verder op de thermostaat.

Thermostaat 15 Druk toets 5 met een puntig voorwerp   (Code wordt verzonden)
Wacht tot de temperatuur weer in de display verschijnt

16 Druk toets 5 (Code wordt 2e keer verzonden)
ga verder op de UMR.

Op de display van de UMR
UMR 17 Gevonden thermostaten  1.     Rechts in de display verschijnt de RF code 

Deze code noteren aan de binnenzijde van het batterij klepje
Toets 1x pijl rechts  U staat op de code van de thermostaat

Rechts boven in de display staat ontvangen pulsen 02
Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging van de bediende thermostaat)

18 Toets 1x pijl rechts = thermostaat toevoegen
19 Toets 1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.
20 Toets 1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

 
Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar  stap 13

Een thermostaat code dient in de thermostaat configuratie toegewezen te worden aan een themostaat ingang. 
UMR 21 Toets 2x pijl links          =  communicatie

22 Toets 3x pijl omhoog   =  configuratie
23 Toets 1x pijl rechts     =   systeem
24 Toets 1x pijl omlaag     = thermostaat configuratie

Rechts staan de thermostaat ingangen waarop de thermostaat code kan worden toegewezen.
25 Toets 1x pijl rechts = Thermost.01    
26 Toets 1x pijl rechts Koppeling  UIT  (Standaard)
27 Toets 3x pijl beneden =  BUS-T  +  "thermost. Code"
28 Toets OK   indien dit de juiste Code is     of Toets pijl rechts    en selecteer de juiste code  en dan   OK
29 Toets OK =  Wijzigingen opslaan.  Standaard = JA

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer meer BUS-T thermostaten worden gebruikt.

  

Advies:      Controleer altijd het juist functioneren van 
de aangeleerde thermostaat / thermostaten.


