
Rom-termostat med timer
TH11

Bruksanvisning

1188730 A  -  16.10.07

TH11 er en romtermostat konstruert spesielt med 
fokus på energibesparing. Termostaten arbeider 
etter forskjellige temperaturinnstillinger avhengig 
av hvilken modus den befinner seg i. 
 
Spare-modus: 
I sparemodus vil TH11 regulere romtemperaturen 
til 16°. Indikatoren ved siden av grønn trykknapp 
vil lyse. Dersom temperaturen i rommet er lavere 
enn 16°, vil også statusindikatoren øverst til 
venstre lyse for å vise at varme blir avgitt.  
 
Spare-modus oppnås som følger:  
  ved å betjene grønn trykknapp 
  automatisk etter komfortmodus 
  automatisk etter nattmodus 

Komfortmodus: 
I komfortmodus vil romtemperaturen reguleres iht. 
innstillingen på rattet til venstre for den røde 
trykknappen. Stillbart område er fra 17-24°C, og 
varigheten på komfortperioden er 3 timer. Dersom 
den røde trykknappen betjenes inne i en 
komfort-periode, vil en ny periode igangsettes fra 
det tidspunktet knappen betjenes. Indikatoren på 
høyre side av rød trykknapp vil lyse, og dersom 
romtemperaturen er lavere enn innstilt verdi, vil 
også statusindikatoren øverst til venstre lyse for å 
vise at varme blir avgitt. 
 
Komfortmodus aktiveres ved å betjene rød 
trykknapp. 
 
 
Frostmodus: 
Dersom TH11 blir stående i sparemodus i mer enn 
72 timer uten at noen av de tre trykknappene 
betjenes, vil den gå i frostmodus.  
Romtemperaturen reguleres til 7°C, og indikatoren 
helt til høyre vil lyse. Øvrige indikatorer vil være 
mørke. Dersom romtemperaturen blir lavere enn 
7°C, vil også statusindikator øverst til venstre lyse 
for å vise at varme blir avgitt. 
 
NB! Frostmodus er en automatisk funksjon og  
kan ikke aktiveres manuelt vha. trykknapper. 
 
 
Nattmodus: 
I nattmodus er romtemperaturen regulert i henhold 
til innstillingen på det nederste rattet til venstre for 
den blå trykknappen. Stillbart temperaturområde i 
nattmodus er 7-15°C, og varer i 6 timer. Lampe til 
høyre lyser når nattmodus er aktivert. Dersom 
romtemperaturen er lavere enn innstilt verdi, vil 
også statusindikatoren øverst til venstre lyse for å 
vise at varme blir avgitt. 
 
Nattmodus aktiveres ved å betjene blå trykknapp. 
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Eksempel på bruk   
Eksempelet tar utgangspunkt i følgende brukssituasjon for et tilfeldig døgn:   

Tid:   Aktivitet:   Betjening av TH11  
08.30   Beboeren drar på  

forelesning.    
Trykk på grønn trykknapp for å aktivere sparemodus.     

  

Romtemperaturen reguleres til 16°C 
  

  
16.15   Beboeren kommer hjem for  

matlaging, etc   
Trykk på rød trykknapp for å aktivere komfortmodus.     

  

Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi  
  

på det øverste rattet. 
  

 
18.30   Beboeren drar på trening   Trykk på grønn trykknapp for å aktivere sparemodus.    

  

Romtemperaturen reguleres til 16°C 
  

  
20.30   Beboeren kommer hjem og  

setter seg foran TV’en   
Trykk på rød trykknapp for å aktivere komfortmodus.   

  
Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi 
på det øverste rattet.   
  
NB!   Varighet komfortperiode = 3 timer. Betjen rød trykknapp  
på nytt for ny komfortperiode.   
  

00.30   Beboeren går til sengs.   Trykk på blå trykknapp for å aktivere nattmodus. 
 
 
 
 
 
 
 
Romtemperaturen reguleres i henhold til innstilt verdi 
på det nederste rattet. Etter 6 timer aktiveres sparemodus 
automatisk.  
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