
Uitleg kamerthermostaat: 
 
In dit huis is een individuele c.v. ketel geïnstalleerd. De gewenste temperatuur brengt u tot stand met 
behulp van de kamerthermostaat. We maken onderscheid tussen elektronische en analoge 
kamerthermostaten. 
 
Elektrische Thermostaat 
U vindt hieronder een beschrijving van een thermostaat met drukknoppen (voorbeeld 1) en de ronde 
thermostaat met instelring (voorbeeld 2). 
 

Deze kamerthermostaat is uitgerust met twee bedieningsknoppen. Een 
bedieningsknop is voorzien van een pijl die omhoog wijst. Deze is om de 
temperatuur in het huis te verhogen. De andere bedieningsknop is voorzien 
van een pijl die omlaag wijst, hiermee kunt u de temperatuur lager instellen. 

 
De digital cijferaanduiding geeft de volgende informatie: 
1)  De heersende ruimtetemperatuur tijdens normaal bedrijf of de ingestelde 

temperatuur zodra u de knoppen bedient. 
2)  Het vlamsymbool geeft aan dat de ketel in bedrijf is. 

 3)  Het thermometersymbool wordt zichtbaar als de temperatuurinstelling 
wordt weergegeven. 

 
De ronde kamerthermostaat is uitgerust met een instelring. Door de ring naar 
rechts te draaien stelt u  een hogere temperatuur in. Als u de ring naar links 
draait stelt u een lagere temperatuur in. De digitale cijferaanduiding geeft het 
volgende weer: 
 
1)  De heersende temperatuur tijdens normaal bedrijf of zodra u aan de ring 

draait, de in te stellen temperatuur. 
2)  Het vlamsymbool geeft aan dat de ketel in bedrijf is. 

 
Let op: Zodra u de thermostaat gaat bedienen om de temperatuur te veranderen, zal 
deze de ingestelde waarde aangeven. Op het moment dat u niet aan de thermostaat komt, zal 
deze de temperatuur in de woonkamer aangeven. 
 

 
Analoge kamerthermostaat: 

1) De bovenste schaalverdeling (rode wijzer) leest  u de gewenste en in 
te stellen kamertemperatuur af. 

2) Bij de onderste schaalverdeling (gouden wijzer) leest   u de heersende 
kamertemperatuur af. 

3) Door de doorzichtige draairing aan de voorkant naar rechts te draaien 
stelt u een hogere temperatuur in (schaalverdeling van 5 ֯ C tot 29֯ C). 
Door de ring naar links te draaien stelt u een lager temperatuur in. 

 
 
Slimme thermostaat: 
 
1)  Door de aanraking van de + of – toets wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar. 
2)  De temperatuur is naar wens instelbaar door korte aanraking van de + of – toets. 
3)  De ingestelde temperatuur blijft zichtbaar zolang de C ֯ knippert. Daarna krijgt u  

de werkelijke temperatuur te zien. 
4)  Bent u langer dan 2 uur afwezig, dan gaat de thermostaat naar de 

ruststand, waar een lager temperatuur bij hoort. Komt u weer in de 
accommodatie, dan zet u de thermostaat opnieuw in de comfortstand 
door korte aanraking van de + of – toets. 

5)  De ingestelde temperatuur blijft ingesteld zolang u aanwezig bent en zolang 
er licht brandt in de accommodatie. 

6)  Het is raadzaam de thermostaat hoger in te stellen indien u gebruik maakt van een 
houtkachel en als er sprake is van sterke instraling van de zon.  
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