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1 Säkerhet 
 
Pos: 7 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Sicherheitshinweise und Hi nweise (--> Für all e D okumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit -  230 V @ 18\mod_1302606816750_162131.docx @ 171666 @  @ 1 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! 
– Bryt huvudspänningen före montering/demontering! 
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2 Ändamålsenlig användning 
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Apparaten är uteslutande avsedd för den användning som anges i kapitlet "Konstruktion och funktion" samt 
tillsammans med de levererade och tillåtna komponenterna. 
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3 Miljö 
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Tänk på att skydda miljön! 
Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet. 
– Maskinen innehåller värdefulla material som kan återanvändas. Lämna därför maskinen till en 

miljöstation. 
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Allt förpackningsmaterial och alla apparater har märkning och kontrollsigill för fackmässig avfallshantering.  
Bortskaffa alltid förpackningsmaterial och elektriska apparater resp. deras komponenter på miljö- eller 
avfallsstationer. 
Produkterna uppfyller de lagliga kraven, särskilt vad gäller el- och elektroniklagen samt  REACH-förordningen.  
(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS) 
(EU-REACH-förordning samt lagen för att utföra förordningen (EU) nr.1907/2006) 
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4 Konstruktion och funktion 
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Rumstermostaten används i värmesystem och elektriska golvvärmesystem för tidsstyrd reglering av temperaturen 
i slutna rum. 
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4.1 Funktions- och utrustningskännetecken 
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• Med tidsstyrning 
• Med byteskontakt och termisk återföring 
• Enkel inställning via meny- och textguidad indikering 
• 4 kopplingstider per dag för varje veckodag är fritt inställningsbara 
• Automatisk omkoppling mellan sommar-/vintertid 
• Gångreserv > 10 timmar 
• För regulatorn krävs ställventiler av modellen "strömlöst sluten". 
• Modell U med intern sensor 
• Modell UF med extern fjärrsensor 
 
 
Pos: 18 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/M  - O/M odul e @ 26\mod_1343044917069_162131.docx @ 224742 @ 22 @ 1  

4.2 Moduler 
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Följande moduler används. Manövrering är endast möjlig med monteringsram 6435-.... Monteringsramen snäpps 
fast som så kallad "flytande vippa" på styrelementet. 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Bild 1: Moduler 
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5 Betjäning 
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5.1 Hänvisningar till manövreringen 
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Efter ett strömavbrott så går klockan internt vidare i ca 10 timmar. Därefter måste tid och datum ställas in på nytt. 
Övriga data behålls i minnet. 
 
Styrelementet kan tas bort från UP-insatsen i ca 20 minuter och ställas in för sig. 
 
Totalt går det att ställa in upp till 4 kopplingstider per dag. 
– 2x för komfortdrift 
– 1x för standbydrift 
– 1x för nattdrift 
 
Visar indikeringen  --:--  så kan det betyda följande: 
– Ingen tid sparad 
– Minnesplatsen inte belagd 
– Funktion inte aktiv 
 
Blinkande tal/värden kan ändras. Följer det ingen inmatning så går indikeringen tillbaka till driftläget efter 
2 minuter. 
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5.2 Knapparnas beläggning 
 
Pos : 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Tas tenbel egung - 1098 @ 26\mod_1343045636615_162131.docx @ 224772 @ 2 @ 1  

 

 
Bild 2: Monteringsramens knappbeläggning 
 
Tryckknap
p 

Funktion I inställningsläge Ställa in värde ÅTERSTÄLL 

 

Öppna menynivån och växla 
till inställningsläget. 
- Håll nertryckt i 2 sekunder. 

Tillbaka till driftläget  
Tryck samtidigt på alla 
tryckknapparna på 
vippbrytaren i ca 5 sekunder  
Termostaten återställs till 
fabriksinställningarna. 

 

Högre temperatur 
Välj menypunkt Ändra värde 

 

Lägre temperatur 

 

Bekräftelse Välja meny Överta värde 

 
 

 

Hänvisning 
Oberoende av tidsprogram regleras det till den inställda temperaturen. Vid behov kan värdet 
förändras manuellt med tryckknappen UPP (˄) resp. tryckknappen NER (˅). Detta har ingen effekt 
på de värden som är inställda i tidsprogrammen. 
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5.3 Display 
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Bild 3: Symboler 
 
Nummer Funktion 
1 Indikering av programmerade dagscykler 

2 Inforad/tid/datum 

3 Symbol för °C 

4 Strömavbrott 

5 Tillståndsindikering = värme 

6 Aktuell veckodag 

7 Driftläge "Automat" 

8 Driftläge "Komfort/standby" 

9 Driftläge "Natt" 

10 Temperatur/status 

 
 

 

Hänvisning 
Är texten för lång för inforaden, så vandrar den över den. 
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5.4 Översikt över menystrukturen 
 Pos : 31 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Menüstruktur -  1098 @ 30\mod_1348065529903_162131.docx @ 237452 @ 22 @ 1 
 

 
Meny  Menypunkter  Indikeringar  Inställning (funktion) 

  

Språk         
   

Land 
     

Välj land (språkinställning).         

Starttider         

   
Blockprogrammering 

   

 

 
Ställa in starttiderna för till- och frånkoppling av 
termostaten. Samma tider för dagarna måndag 
till fredag övertas. 

  
 

Komfortdrift    
         
  

 
 

 
Nattdrift 

  

     
   

 

    

 

 

Ställa in starttiderna för till- och frånkoppling av 
termostaten. Samma tider för lördag och 
söndag övertas. 

 
Komfortdrift 

  

        

  
  

Nattdrift 
  

    

 
  

Dagsprogrammering 
   

 

  

  
 

Komfortdrift   

Ställa in starttider för till- och frånkoppling av 
termostaten för varje veckodag oberoende av 
varandra. 

 
          
     Nattdrift    
          
     Komfortdrift    
          
     Nattdrift    
          
     :    
          
Specialfunktioner         
   

Max- och min-värde 

   

 

 

Ställa in maximal- och minimaltemperatur. 

   
Max 

inställningsvär

de 

  
 

         

  

 

 

 
Min 

inställningsvär

de 

  

     
   

Ventilskydd 
 

ON/Off 
 

 
 Sätta på eller koppla från servicekoppling för 

automatisk öppning av värmeventilen.      
          

 
      

 
 

Sätta på eller koppla från temperaturreducering 
vid frånvaro. Standby-tider ON/Off 

 
     

   
          

   
Off-set 

 
± 5 °C 

 
 

 Ställa in off-set-värde (korrekturvärde) för 
temperaturanpassning.      

          

 
      

 
 

Sätta på eller koppla från knapplås. Knapplås ON/Off 
 

     
   

Datum/tid         
   

Dag/månad/år 
     

Ställa in datum.         
           
   

Timmar/minuter 
     

Ställa in tid.      
          

Temperaturinställ

ningar 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Komfortdrift 

   
 

 

Ändra temperaturvärde vid behov. 

   
50,0 °C 

  
 

         
   

Standbydrift 
 

30,0 °C 
 

 
 

     
         
   

Nattdrift 
 

25,0 °C 
   

     
 
Pos: 32 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @  @ 1 
   



Bruksanvisning 
  

Temperaturregler  Betjäning 
   
   
 
 

  
  
Bruksanvisning | 2673-1-8292 — 8 — 

   

Pos: 33 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Ger äteei nstellungen @ 18\mod_1302768847744_162131.docx @ 171694 @ 33 @ 1 
 

5.5 Ställa in enheten 
 Pos : 34 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Geräteeins tellungen Hi nweis 6455_6456_1098 @ 26\mod_1343377008365_162131.docx @ 225696 @ 33 @ 1 
 

Alla enhetens inställningar görs med stöd från en textstyrd guide. Vid den första ibruktagningen måste du först 
ställa in språk, datum och tid. 
 

 

Hänvisning 
Värden som måste ändras blinkar och är markerade grått i följande exempel. 
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Vid den första ibruktagningen resp. vid återibruktagning efter en återställning eller återställning till 
fabriksinställningarna så måste en av knapparna hållas intryckt i 5 sekunder för att knapplåset ska låsas upp. 
 
Knapplåset kan även avaktiveras. Se under avsnitt 5.8.5. 
 
Efter en återställning så måste ibruktagningen genomföras på nytt. Vid första ibruktagningen och efter en 
återställning så visas kort enhetens versionsnummer. 
 
Följden hos de enskilda manöverstegen för programmeringen anges i följande underkapitel. 
 

 

Hänvisning 
Vid en felinmatning kan du gå tillbaka till starten på den valda menypunkten resp. menynivån igen 
genom att trycka på menytangenten. Genom att trycka på menytangenten igen går du vidare till 
nästa högre nivå resp. till indikering av driftläget. 
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5.5.1 Språk 
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När du väljer land så ställs även språket in. 
 

 
Bild 4: Land-/språkval 
 

Tryckknapp Indikering Inmatning/kommentar 

 Tyskland 
Välja språk 
– Välj landet med hjälp av pilknapparna. 

  

– Bekräfta ditt val med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt. Det görs en inställning av år, månad, dag, 

timme och minut. Se under avsnitt 5.8.6. 

 

 

Hänvisning 
Om du vid ett senare tillfälle vill ändra språket, se under avsnitt 5.5.3. 
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5.5.2 ÅTERSTÄLLNING (återställa enhetens inställningar)  
 Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_162131.docx @ 237543 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Bild 5: Reset 
1. Ta av skyddet och tryck på Reset-knappen. 
2. Sätt på skyddet igen. 
3. Ställ sedan in språk, datum och tid igen, se under avsnitt 5.5. 
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5.5.3 Fabriksinställningarn 
 Pos : 42 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Wer kseins tell ung en - 1098 @ 30\mod_1348564413913_162131.docx @ 239071 @ 4333222 @ 1 
 

 
• Komfortdrift 
 Mån – fre: 07.00 h 
 Lör – sön: 08.00 h 

 
23 °C 
23 °C 

• Standbydrift 
 Mån – sön: 09.00 h 
 (Valbar vid behov, menyn specialfunktioner) 

 
19 °C 

• Nattdrift 
 Mån – sön: 22.00 h 

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Återställning till fabriksinställningarna 

 
Bild 6: Fabriksinställningar 
1. Tryck på alla 4 tryckknapparna samtidigt resp. på hela manöverytan längre än 5 sekunder. 
 Dock måste enheten vara i driftläget. På displayen visas texten "Fabriksinställningar". 
2. Bekräfta frågan med tryckknappen OK. 
 Enheten återställs till fabriksinställningarna. 
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5.6 Driftlägen 
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AUTO KOMFORT STANDBY NATT OFF 
Bild 7: Displayvyer för driftlägena 
 
Symbol Driftläge 

 

AUTO 
Under de programmerade tiderna regleras börvärdet för Komfort-, Standby- och Natt-drift.  

 

KOMFORTDRIFT 
Temperatur vid närvaro * 

 

STANDBYDRIFT 
Temperatur vid frånvaro 
Den här funktionen är inte automatiskt aktiverad från fabrik. * 

 

NATTDRIFT 
Temperatur under natten * 

 

OFF 
Styrningen är avstängd. 
Det visas inte något temperaturvärde. Indikeringen visas genom OFF. Det är inte möjligt att göra några 
manuella temperaturändringar. 

 * Det är alltid möjligt att ändra temperaturen manuellt. 
 
• Tryck på tryckknappen OK i 2 sekunder för att byta driftläge. 
• Alla temperaturvärden som visas på displayen är börvärden. 
• De aktiva programmen indikeras i form av en blinkande punkt på temperaturindikatorn. 
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5.7 Ställa in start-/kopplingstider 
 Pos : 47 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Allgemein @ 26\mod_1343306632700_162131.docx @ 225628 @ 222222222 @ 1 
 

5.7.1 Allmänt 
 
Pos : 48 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Allgemeines zu Einstellung en - 1098 @ 26\mod_1343212160339_162131.docx @ 225404 @ 3333333333322233 @ 1 
 

• STANDBY-tiderna kan endast ligga efter den inställda komfort-tiden. 
• Natt-driften kan inte ställas in efter 23.59 h, eftersom starttiden (natt) annars hoppar till den komfort-tid som 

redan är inställd för samma dag. 
• BLOCK-programmering 
 För att du inte ska behöva ange kopplingstiderna på nytt för varje enskild dag så finns 

BLOCK-programmering. Det betyder att kopplingstiderna för blocket (mån – fre) anges en gång och 
kopplingstiderna för blocket (lör – sön) en gång. 

• DAG-programmering 
 Här går det att ställa in kopplingstiderna för respektive dag oberoende av varandra. 
 
I följande underkapitel så beskrivs hur du öppnar de enskilda menypunkterna och vilka inställningar som står till 
förfogande. 
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Pos: 50 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Bl ock-Pr ogrammier ung @ 28\mod_1346999398767_162131.docx @ 231651 @ 233333 @ 1 
 

5.7.2 BLOCK-programmering 
 Pos : 51 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Bl ock- Programmier ung -  1098 @ 30\mod_1348218115435_162131.docx @ 237662 @ 333333 @ 1 
 

 
Bild 8: Menypunkt – Block 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 

BLOCK – Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Block-programmering". 

 

 

 Veckodagarna blinkar. 
– Tryck på tryckknappen OK igen. 

 

Komfort-drift/07:00  Den förinställda starttiden för komfortdriften (mån – fre) blinkar. 

 

7:30 
– Ställ in den önskade starttiden med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är starttiden inställd på kl. 7:30. 

 

Nattdrift/22:00 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Nattdrift" (mån - fre). 
 Den förinställda starttiden blinkar. 

 

22:30 
– Ställ in den önskade starttiden med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är starttiden inställd på kl. 22:30. 

 

Komfort-drift/08:00 

– Tryck på tryckknappen OK igen. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Komfortdrift" (lör - sön). 
 Den förinställda starttiden blinkar. 

 

8:30 
– Ställ in den önskade påkopplingstiden med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är påkopplingstiden inställd på kl. 8:30. 

 

Nattdrift/22:00 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Nattdrift" (lör - sön). 
 Den förinställda starttiden blinkar. 

 

22:30 
– Ställ in den önskade avstängningstiden med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är starttiden inställd på kl. 22:30. 

 

Starttider 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Starttiderna är inställda. 

 

 – Tryck på menytangenten för att ändra driftläge. 
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Pos: 53 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/S - T /Sonderfunktionen aufrufen @ 28\mod_1347000678094_162131.docx @ 231957 @ 333333333 @ 1 
 

5.8 Öppna specialfunktioner 
 Pos : 54 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Sonderfunkti onen aufrufen (Ei nleitung) - 6455-1098 @ 28\mod_1347000761227_162131.docx @ 231970 @ 3333333 @ 1 
 

Här beskrivs vilka specialfunktioner som står till förfogande och hur du öppnar menypunkterna. Du hittar en 
utförlig beskrivning av de enskilda funktionerna i följande underkapitel. 
 
Pos: 55 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/M  - O/M AX-  und MIN- Werte @ 30\mod_1348469978974_162131.docx @ 238172 @ 3333333 @ 1 
 

5.8.1 MAX- och MIN-värden 
 
Pos : 56 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Max-Mi n-Werte - 1098 @ 30\mod_1348466499106_162131.docx @ 238158 @ 23333333333333 @ 1 
 

 
Bild 9: Menypunkt – Max- och Min-värden 
 
Här kan de inställda temperaturområdena avgränsas individuellt vid behov. 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Specialfunktioner – Välj menyn "Specialfunktioner" med hjälp av pilknapparna. 

 

Max- och Min-värde – Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Max- och Min-värde". 

 

Max 

inställningsvärde/50,

0° 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Menypunkten "Max-inställningsvärde" öppnas. Den förinställda maximaltemperaturen på 

50 °C blinkar. 

 45,0° 

– Ställ in den önskade temperaturen med hjälp av pilknapparna. 
 Värdet är inställningsbart i steg om 0,5 °C. 
 Justeringsområdet beror på enhetstypen: 

Typ Värde Justeringsområde 
1098 U-101 MIN 

MAX 
05,0 – 15,0 °C 
20,0 – 30,0 °C 

1098 UF-101 MIN 
MAX 

10,0 – 25,0 °C 
35,0 – 50,0 °C 

 I det här exemplet är temperaturen inställd på 45 °C. 

 

Min 

inställningsvärde/25,

0° 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Min-inställningsvärde". 
 Den förinställda minimitemperaturen på 10 °C blinkar. 

 

20,0° 
– Ställ in den önskade temperaturen med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är temperaturen inställd på 20 °C. 

 

Max- och Min-värde 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 De maximala och minimala temperaturvärdena är inställda. 

 

Specialfunktioner – Tryck på menytangenten för att växla till menynivån "Specialfunktioner". 

 

 – Tryck på menytangenten igen för att ändra driftläge. 
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Pos: 58 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/U  - Z/Ventilschutz @ 30\mod_1348471342380_162131.docx @ 238185 @ 333333333333 @ 1 
 

5.8.2 Ventilskydd 
 Pos : 59 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Ventilschutz - 1098 @ 30\mod_1348471389207_162131.docx @ 238198 @ 23333333311233 @ 1 
 

 
Bild 10: Menypunkt – Ventilskydd 
 
För att förhindra att värmeventilen/cirkulationspumpen fixeras kan en automatisk och daglig öppning aktiveras 
som säkerhet. Vid aktiverad servicekoppling så öppnas värmeventilen dagligen i 5 minuter kl. 10:00. 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Specialfunktioner – Välj menyn "Specialfunktioner" med hjälp av pilknapparna. 

 

Ventilskydd 
– Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Ventilskydd". 
 Förinställningen blinkar. 

 

On/Off – Ställ in servicekopplingen på ON eller OFF med hjälp av pilknapparna. 

 

On 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 I det här exemplet har inställningen ON valts. 

 

Specialfunktioner – Tryck på menytangenten för att växla till menynivån "Specialfunktioner". 

 

 – Tryck på menytangenten igen för att ändra drifstläge. 
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Pos: 61 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Standby-Zeiten @ 30\mod_1348472978100_162131.docx @ 238226 @ 233333311233333344444 @ 1 
 

5.8.3 Standby-tider 
 Pos : 62 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Standby-Zeiten - 1098 @ 30\mod_1348472920560_162131.docx @ 238212 @ 33311233 @ 1 
 

 
Bild 11: Menypunkt – Standby-tider 
 
Standby-driften är inte aktiverad från fabrik. Aktiveringen resp. förändringen (sänkning) av temperaturen vid 
frånvaro kan sättas på eller stängas av här. 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Specialfunktioner – Välj menyn "Specialfunktioner" med hjälp av pilknapparna. 

 

Standby 
– Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Standby-tider". 
 Förinställningen blinkar. 

 

On/Off – Ställ in standby-tiderna på ON eller OFF med hjälp av pilknapparna. 

 

On 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 I det här exemplet har inställningen ON valts. 

 

Specialfunktioner – Tryck på menytangenten för att växla till menynivån "Specialfunktioner". 

 

 – Tryck på menytangenten igen för att ändra drifstläge. 
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Pos: 64 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/M  - O/OFF-Set @ 30\mod_1348473788487_162131.docx @ 238253 @ 3311233333344444 @ 1 
 

5.8.4 OFF-set 
 Pos : 65 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Off-Set - 1098 @ 30\mod_1348473742403_162131.docx @ 238239 @ 333 @ 1 
 

 
Bild 12: Menypunkt – OFF-set 
 
Om den inställda rumstemperaturen på enheten inte stämmer överens med den mätbara temperaturen på plats så 
kan temperaturen anpassas upp till ±5 °C med hjälp av OFF-set-värdet (korrekturvärde). 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Specialfunktioner – Välj menyn "Specialfunktioner" med hjälp av pilknapparna. 

 

Off-set 
– Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "OFF-set". 
 Det förinställda värdet blinkar. 

 

0,0° 

Anpassa temperaturvärdet 
 Ställ in avvikelsen från den uppmätta temperaturen på plats med hjälp av pilknapparna. 
 Värdet kan ställas in i steg om 0,1 °C. 

 

0,8° 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 I det här exemplet är OFF-set-värdet inställt på 0,8 °C. 

 

Specialfunktioner – Tryck på menytangenten för att växla till menynivån "Specialfunktioner". 

 

 – Tryck på menytangenten igen för att ändra drifstläge. 
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Pos: 67 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Tastenverriegel ung @ 30\mod_1348476457133_162131.docx @ 238266 @ 333 @ 1 
 

5.8.5 Knapplås 
 Pos : 68 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Tastenverriegel ung - 1098 @ 30\mod_1348476506987_162131.docx @ 238279 @ 2233333 @ 1 
 

 
Bild 13: Menypunkt – Ventilskydd 
 
För att skydda från oavsiktliga ändringar av grundinställningar så har enheten ett knapplås. När knapplåset är 
aktivt så måste du trycka på en av tryckknapparna i 5 sekunder för att lossa spärren. 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Specialfunktioner – Välj menyn "Specialfunktioner" med hjälp av pilknapparna. 

 

Ventilskydd 
– Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Knapplås". 
 Förinställningen blinkar. 

 

On/Off – Ställ in knapplåset på ON eller OFF med hjälp av pilknapparna. 

 

On 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 I det här exemplet har inställningen ON valts. 
 Knapplåset är aktiverat. 

 

Specialfunktioner – Tryck på menytangenten för att växla till menynivån "Specialfunktioner". 

 

 – Tryck på menytangenten igen för att ändra drifstläge. 
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5.8.6 Datum och tid 
 Pos : 71 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen D atum/Uhrzeit -  1098  @ 26\mod_1343117844611_162131.docx @ 225211 @ 221333333333 @ 1 
 

 

 
Bild 14: Datum 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 Datum--Tid – Välj menyn "Datum--Tid" med hjälp av pilknapparna. 

 

År/--:-- 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
Vid den första idrifttagningen resp. efter en återställning till fabriksinställningarna så visas 
automatiskt menypunkten "År" efter språkvalet. 
 Det förinställd årstalet blinkar. 

 

2011 – Ställ in året med hjälp av pilknapparna. 

 

Månad/--:-- 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Månad". 
 Den förinställda månaden blinkar. 

 

6.01 – Ställ in månaden med hjälp av pilknapparna. 

 

Dag/--:-- 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Dag". 
 Den förinställda dagen blinkar. 

 

6.01 – Ställ in dagen med hjälp av pilknapparna. 

 

Timme/--:-- 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Timme". 
 Den förinställda timmen blinkar. 

 

10:31 – Ställ in timmen med hjälp av pilknapparna. 

 

Minut/--:-- 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Minut". 
 Den förinställda minuten blinkar. 

 

10:31 – Ställ in minuten med hjälp av pilknapparna. 

 

 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Temperaturregulatorn växlar till driftläget "AUTO". 
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5.8.7 Ställa in temperatur 
 Pos : 74 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Temperatur - 1098 @ 30\mod_1348219321145_162131.docx @ 237676 @ 23333322211213333133313333133 @ 1 
 

 
Bild 15: Menypunkt – Temperaturjustering 
 
Här kan de förinställda temperaturvärdena vid behov förändras manuellt. 
 
Manöverstegens följd 

Tryckknap
p Indikering Inmatning/kommentar 

 

Starttider – Genom att trycka på menytangenten i 2 sekunder så växlar du till inställningsläget. 

 
Temperaturinställninga

r 

– Välj menyn "Temperaturjusteringar" med hjälp av pilknapparna. 

 

Temperaturinställninga

r 

– Tryck på tryckknappen OK för att välja menypunkten "Temperaturjusteringar". 

 

Komfortdrift/40,0° 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Den förinställda temperaturen för "Komfortdrift" blinkar. 

 

45,0° 
– Ställ in den önskade temperaturen med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är temperaturen inställd på 45 °C. 

 

Standbydrift/30,0° 

Menypunkten "Standbydrift" visas bara om menypunkten "Standbytider" i menyn 
"Specialfunktioner" har aktiverats. 
– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Den förinställda temperaturen för "Standbydrift" blinkar. 

 

25,0° 
– Ställ in den önskade temperaturen med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är temperaturen inställd på 25 °C. 

 

Nattdrift/25,0° 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Samtidigt går du vidare till nästa menypunkt "Nattdrift". 
 Den förinställda temperaturen för "Nattdrift" blinkar. 

 

20,0° 
– Ställ in den önskade temperaturen med hjälp av pilknapparna. 
 I det här exemplet är temperaturen inställd på 20 °C. 

 

Starttider 

– Bekräfta din inmatning med tryckknappen OK. 
 Temperaturvärdena är inställda. 
Effekter i "Auto-drift": 
De ändrade temperaturvärdena gäller t.o.m. nästa programmerade tid. Symbolen AUTO 
blinkar. 
Effekter i "Komfort-/Standby- eller Nattdrift": 
Regleringen görs till de ändrade temperaturvärdena. Tidsprogrammet AUTO utförs inte. 
Motsvarande symboler är avstängda. 

 

 – Tryck på menytangenten för att ändra driftläge. 

 
Pos: 75 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 172682 @ 211233333333222112133331333233344444 @ 1 
 
  



Bruksanvisning 
  

Temperaturregler  Betjäning 
   
   
 
 

  
  
Bruksanvisning | 2673-1-8292 — 19 — 
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5.9 Displayvisning vid strömavbrott 
 Pos : 77 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Bedi enung nach N etzausfall - 1098 @ 30\mod_1348496879043_162131.docx @ 238997 @ 11222233333 @ 1 
 

 
Bilden bredvid visar ett exempel på displayvisning när det 
finns nätspänning. 

 
Bild 16: Displayvisning vid normaldrift 

 
Bilden bredvid visar displayvisningen när det är strömavbrott 
eller när styrelementet har tagits bort. En förutsättning för det 
är dock att temperaturregulatorn först har laddats upp i flera 
timmar. 
 
Den blinkande kontaktsymbolen (se förstoringsglaset) visar 
att temperaturregulatorn för tillfället inte försörjs via nätet. 
Tiden löper vidare i bakgrunden men visas inte för att spara 
energi. 
 
Om temperaturregulatorn försörjs via nätet igen inom 
10 timmar så visar displayen den aktuella tiden. 
 
Manövrering av det avtagna styrelementet 
När styrelementet (temperaturregulatorn) togs av för att 
programmeras så måste du öppna menynivån genom att 
trycka länge på knappen. 
 
Den efterföljande manövreringen görs sedan på vanligt sätt. 

 
Bild 17: Displayvisning vid strömavbrott 
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6 Tekniska data 
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Allmänt 
Nominell spänning 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Märkeffekt 1098 U-101 10 (4) A 
 

Växlare/slutarkontakt för manöverdon, strömlöst stängd 
(inkoppling 1) 

 5 (2) A Växlare/öppnarkontakt för manöverdon, strömlöst öppen 
(inkoppling 2) 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Växlare/slutarkontakt för manöverdon, strömlöst stängd 
(inkoppling 1) 

 5 (2) A Växlare/öppnarkontakt för manöverdon, strömlöst öppen 
(inkoppling 2) 

Byteskontakt 
– Öppningsvidd 

 
<3 mm µ 

Ingång 1098 UF-101 Extern temperatursensor 

Driftstid Ca 10 h vid 25 °C 

Reglerområde 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Reglerområde 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Minnesplatser 
– Maximala kopplingstider 

 
28 

Sommar-/vintertid Omställningen görs automatiskt 

Kortaste omkopplingsintervall 5 min 

Omgivningstemperatur 0 ... 30 °C 

Kapslingsklass IP 20 

Motsvarar föreskrift EN 60730-2-9 
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7 Montering och elanslutning  
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Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 230 V vid kortslutning i lågspänningsledningen. 
– Lågspännings- och 230 V-ledningar får inte läggas tillsammans i en UP-dosa! 
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7.1 Krav på installatören 
 

 

 

Varning 
Elektrisk spänning! 
Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap och erfarenhet. 
• Genom felaktig installation utsätter du dig själv och användaren av den elektriska 

anläggningen för livsfara. 
• Det kan uppstå allvarliga materialskador genom felaktig installation, t.ex. brand. 
 
Nödvändig yrkeskunskap och villkor för installationen är minst: 
• Använd de "Fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Frikoppling; 
 2. Säkra mot återpåslagning; 
 3. Fastställ spänningsfrihet; 
 4. Jorda och kortslut; 
 5. Skydda eller koppla bort bredvidstående delar som står under spänning. 
• Använd lämplig personlig skyddsutrustning. 
• Använd endast lämpliga verktyg och mätinstrument. 
• Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) för att 

säkerställa anslutningsvillkoren som kommer av det (klassisk nollning, skyddsjordning, 
nödvändiga tilläggsåtgärder etc.). 
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7.2 Montering 
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Varning 
Elektrisk spänning! 
Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. 
– Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! 
– Bryt huvudspänningen före montering/demontering! 
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UP-insatsen får endast monteras i UP-doser i enlighet med DIN 49073-1, del 1 eller lämpliga påputskåpor. 
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1. Dra av toppen. 
 – Om enheten redan är monterad eller sammansatt ska 

du dra ut toppen från UP-insatsen med hjälp av 
ramen. 

 
Bild 18: Väggmontering: dra av toppen 

 
 – Om enheten är i leveranstillstånd ska du dra av 

toppen från UP-insatsen för hand. 
 – Dra av toppen för hand. 
  Använd under inga som helst omständigheter en 

skruvmejsel eller något liknande föremål för att bända 
bort den. Då skadas enheten. 

 – Vid avdragningen måste du nu övervinna resistansen 
hos plastklämmorna. 

 
Bild 19: Leveranstillstånd: dra av toppen 

 
2. Anslut kabeln på UP-insatsen. 
 – För anslutningsbeläggningen, se kapitel 

"Elanslutning" på sida 23. 

 
Bild 20: Ansluta kabeln 
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3. Montera UP-insatsen. 

 
Bild 21: Montera UP-insats 

 
4. Sätt på toppen tillsammans med ramen på UP-insatsen. 
 – Se till att kontaktanslutningen på baksidan inte lutar 

bakåt. 
 – Skulle monteringen försvåras ska du kontrollera om 

det har uppstått en grad vid insnäppningsöppningen 
på UP-insatsen och, om så är fallet, ta bort den. 

 Enheten är monterad. 
 

Bild 22: Sätt på påsatsen 
 
 
Pos: 90 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /El ektrischer Anschluss  @ 21\mod_1328177051724_162131.docx @ 172658 @ 2 @ 1  

7.3 Elanslutning 
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 1098 UF-101  1098 U-101 
Bild 23: Inkopplingsbilder 
 
 

Klämbeteckning Beläggning 
L Fas 

N Neutralledare 

1 Utgång för styrning av uppvärmningslasten 

2 Utgång för styrning av kylningslasten 

 Anslutningar för externa fläktar 
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Ett företag i ABB-gruppen 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Central försäljning: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Hänvisning 

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar 

samt innehållsändringar i det här dokumentet 

utan att meddela det i förväg. 

Vid beställningar gäller den överenskomna 

detaljinformationen. ABB tar inget ansvar för 

eventuella fel eller ofullständigheter i det här 

dokumentet. 

 

Vi förbehåller oss alla rättigheter till det här 

dokumentet samt dess teman och bilder. All 

reproduktion, utlämning till tredje part eller 

användning av innehåll, även delvis, är förbjudet 

utan föregående skriftligt medgivande från ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Alla rättigheter förbehålles 
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