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Heizen oder Sparen
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Raumtemperatur korrigieren
⇒
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Chauffage ou Economie

⇒
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Correction de la température ambiante
⇒
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⇒
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Modifica della temperatura ambiente
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±

Riscaldamento di confort o economia

⇒

⇒

temperature in the room in which the room unit is installed. If that
room uses thermostatic radiator valves, they must be set to the
maximum temperature. If in the other rooms the temperature set
with the thermostatic radiator valves is not reached, the room unit
settings need to be checked. Additional functions such as heating
program and meter reading can be provided by using the QAW20
room unit in place of the QAW10.

Readjusting the room temperature

°C

The setting knob is used to readjust the nominal
room temperature, while the reduced
temperature remains unchanged. One
graduation corresponds to about 1 °C. The
readjustment range is ±3 °C.

SYNERGYR® Control & Metering Systems is een nieuwsoortig
systeem voor regel- en verwarmingskostenverdeling. Het regelt
de temperatuur in de ruimte waarin het ruimtebedieningsapparaat
geïnstalleerd is. Als in deze ruimte thermostatische afsluiters
geïnstalleerd zijn, moeten zij volledig open gedraaid worden.
Wordt in de aangrenzende ruimten de ingestelde temperatuur
niet bereikt, dan moeten de instellingen van het
ruimtebedieningsapparaat nagekeken worden. Verdere functies,
b.v. verwarmingsprogramma en meterstandaflezing, kunnen
achteraf zonder installatiekosten met de QAW20 aangevuld
worden.

Ruimtetemperatuur corrigeren

°C

Met de knop voor de gewenste waarde kunt u
de nominale temperatuur (verwarming)
verstellen. De gereduceerde temperatuur wordt
daardoor niet beïnvloed: één markering komt
overeen met ca. 1 °C; het correctiebereik
bedraagt ±3 °C.

SYNERGYR® Control & Metering Systems är ett regler- och
energiberäkningsystem. Det reglerar temperaturen i det rum där
funktionspanelen har monterats. Om radiatortermostater har
installerats i detta rum skall dessa sättas i läge max. temperatur.
Om inställt temperatur för radiatortermosttaterna inte uppnås i
sidoutrymmena skall inställning kann uppgraderas med typ
QAW20 utan tidsödande installation.

Justera rumstemperatur

°C

Med temperaturomställaren kann
normaltemperaturen (värme) ändras. Den
sänkta temperaturen (spara) kvarstr därvid
oförändat. Ett märke motsvarar ca. 1 °C,
Justerinfsområdet är ±3 °C

Press the button:
Normal heating:
Button permanently lit ⇒ Nominal temperature.
Saving:
Button dark ⇒ Reduced temperature.
The button can be disabled by central night setback via the
system. During this period of time, the required temperature can
merely be preselected:
Preselecting normal heating:
Button lit for about 5 seconds ⇒ On completion
of central night setback, control to the nominal
temperature will be provided.
Preselecting saving:
Button flashes for about 5 seconds ⇒ On
completion of central night setback, control to
the reduced temperature will be provided.

Verwarmen of besparen
Druk op deze toets tot de gewenste aanwijzing
verschijnt:
Verwarmen:
Aanwijzing brandt continu ⇒ nominale
temperatuur.
Sparen:
Aanwijzing donker ⇒ gereduceerde
temperatuur.
De besparingstoets kan met een centrale nachtverlaging door het
systeem opgeheven worden. Tijdens die tijd kan de gewenste
temperatuur alleen vooraf gekozen worden:
Voorselectie verwarmen:
Aanwijzing licht op gedurende ca. 5 sec. ⇒ Na
het einde van de centrale nachtverlaging geldt
de nominale temperatuur.
Voorselectie sparen:
Aanwijzing knippert gedurende ca. 5 sec. ⇒ Na
het einde van de centrale nachtverlaging geldt
de gereduceerde temperatuur.

Värme eller Spara
Tryck knappen tills önsktad indikering visas:
Värme:
Indikeringen lyser kontinuerligt ⇒ Normal
temperatur.
Spara:
Indikeringen släckt ⇒ Sänkt temperatur.
Sparknappen kan blockeras genom central nattänkning från
systemet. Under denna tid önskad temperatur endat förinställas:
Förinställning Värme:
Indikeringen lyser i ca. 5 s. ⇒ Nach Ende der
zentralen Nachtabsenkung gilt Nenntemperatur.
Förinställning Spara:
Indikeringen blinkar i 5 s. ⇒ Nach Ende der
zentralen Nachtabsenkung gilt reduzierte
Temperatur.

