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Installasjonen og tilkobling av sty reenheten må bare
utf øres av en person med relev ant kompetanse. Før
arbeidet begy nner, bør denne personen lese nøy e
gjennom denne Installasjons- og brukerhåndbok, og
sørge f or at alle instruksjoner som f innes der blir
f orstått og f ølges. Etter endt installasjon og tilkobling,
er han / hun f orpliktet til å inf ormere brukeren om
f unksjonene og hv ordan bruke apparatet, samt
ov erlev ere denne installasjons og brukerv eiledning.
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Hovedsskjerm og v alg hovedmeny.

Denne installasjons- og brukerhåndboken er en
uatskillelig del av produktet. Brukeren bør lese alle
instruksjonene, og f ølge instruksjonene som f innes der
v ed programmering og bruk av sty reenheten.
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Teknisk inf ormasjon.................................... 10

- Sty reenheten er beregnet f or bruk av sty ring av alle
ty per elektriske oppv armingssy stemer i kombinasjon
med “BTxx02 (Watt V22/23/25/27) trådløs regulering.
Alle komponenter må v ære merket med Fenix logo.
Kombinasjon med andre ty per sty ringssystemer er ikke
mulig. Sy stemet er ment til bruk i priv ate og of f entlige
by gninger. Alle v armekilder som tilkobles må
tilf redsstille norske f orskrifter og v ære installert etter
norske f orskrif ter og normer.
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Av sikkerhetsmessige grunner, er ikke f lere endringer i
produkt tillatt. Mulige reparasjoner / modif ikasjoner kan
bare utf øres av serv icesentre som er godkjent av
produsenten. Produsenten er ikke ansv arlig f or
mangler som sky ldes uautoriserte endringer som er
gjort i produktet, f eil eller f eil installasjon eller bruk på
en måte som er i strid med denne Installasjons- og
brukerhåndbok.

MERK!
Før arbeidet begy nner, all montering og kabling kny ttet
til sty reenheten må kun utf øres når strømf orsy ningen
er f rakoblet.
Apparatet skal kobles og installeres av autoriserte
elektroinstallatører. Sørg f or at gjeldende
sikkerhetsf orskrifter overholdes.
- Termostatene har en IP-30 gradering - de kan bare
installeres i miljøer og i soner som oppf y ller de
gjeldende f orskrif ter.

3.1

BESKRIVELSE
En trådløs sentralenhet spesielt designet
f or å kontrollere og overvåke varmesystem

Praktisk kontroll f ra ett sted v ia en berøringsskjerm
Enkel i bruk med ov ersiktlige f unksjoner.
Økonomisk drif t takket v ære muligheten til indiv iduell
programering f or hv er sone
Muligheten til å sty re opptil 24 soner på en gang (soner
kan nav ngis f or enklere ov ersikt).
Energif orbruksstatistikk f or hver sone
Enkel installasjon - kontrollenheten er bare koblet til
USB-strømkilde eller strømf orsy ningen
WIFI-tilkobling: brukeren kan sty re installasjon v ia en
nettleser, applikasjon (Android eller iOS)
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Oppstart/installasjon

Ved tilkobling av sentralenheten f or f ørste gang, er det
nødv endig å tilkoble en strømf orsy ning til V24
sentralenheten f or en periode på minst 24 timer slik at
back-up batteri skal nå maksimal kapasitet.

2.1.2 Trykk “Pairing” knappen

Første operasjon etter oppstart er å endre språket.

Velg språk v ed å klikke på ønsket språk. Det v algte
språket er uthev et med blå ramme.

Utf ørt v alg bekref tes ved å try kke på pilen nede til
v enstre.
2.1

Trådløs tilkobling av soner (pairing)

For å koble din V24 sentralenhet med andre
komponenter i v armesy stemet må du installere og
koble komponentene f ørst (v anligv is en V22 termostat
med en V23 / 25 mottaker / mottakere) i alle rom /
soner (v anligv is, ett rom = en uav hengig sone). Først
etterpå bør du starte sammenkobling sentralenhet med
de enkelte sonene.
2.1.1 Trykk “Settings” knappen.

2.1.3 Trykk på “New Heating Zone” / “New
ON/OFF Zone”
Try kk "New heating Zone", hv is en det er en
v armesone som skal konf igureres, eller try kk "Ny ON /
OFF Zone" hv is det dreier seg om en PÅ / AVf unksjon.

2.1.4 Displayet viser nå knappen for å starte
sammenkobling (pairing)
Velg hv ilket sonenummer du v il ha f or denne sonen.
Aktiv er hov edmottakeren (v anligv is en V23 motaker) i
det gitte rom / sone til "RF init" modus v ed å try kke på
tilkoblingsknappen i 3 sekunder - LED diode på den
sammenkoblede enheten ly ser grønt.
Viktig:
Bare hoved mottaker i en gruppe,
masterenheten, kan være koblet til
sentralenheten V24
2.1.5
For å sammenkoble enhetene trykker du på
“pairing” knappen på sentralenheten.

Sentralenheten v enter på en mottager som settes i
“RF ini”

3.1

Hovedmeny

Try kk på “Settings” knappen f or å komme inn i
hov edmeny en.

En bekref telse på v elly kket sammenkobling v ises på
skjermen.
3.1.1 Statistikker
Denne f unksjonen brukes til å v ise det omtrentlige
f orbruk (i kWh) i de enkelte soner. Ef f ekten i de enkelte
sonene må programmeres f or å bruke denne
f unksjonen.

2.1.6 Nå kan du navgi den aktuelle sonen du nettopp har
konfigurert

Sy mbol "Aa1" brukes f or å by tte til de f orskjellige
tastaturer (bokstav er, store bokstav er, tall og spesialsy mboler)
Valgt nav n bekref tes med grønn knapp nederst til
høy re.
Nå, v il du bli tilbudt muligheten til sammenkobling av
en annen sone. For å konf igurere andre soner, gjenta
trinn 2.1.3 til 2.1.6
For å f ullf øre sammenkoblingen og gå tilbake til
hov edskjermen , try kk på pilen nederst i v enstre hjørne
gjentatte ganger til ønsket meny er nådd.
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Utseende på hovedskjerm og valg
Skjermlåsfunkjsjon

hov edmeny

Sone
meny

Inf ormasjonsskjerm

Tilgjengelig statistikk er
- Gjeldende dag
- Dagen f ør (dag -1)
- Nåv ærende uke
- Uken f ør (Uke -1)
-Denne måneden
- Måneden f ør (måned -1)
Bruk (<) (>) f or å se de f orskjellige sonene.
Du kan nullstille statistikken v ed å try kke på
knappen. Du må bekref te v alget f ør inf ormasjonen
slettes.
3.1.2 Fraværsmodus
Try kk på “Vacation Settings” I hov edmeny en.
Tre muligheter:
- Frav ærsmodus er allerede i gang:
Brukeren har muligheten til å stoppe den.
- Frav ærsmodus er satt, men gjeldende dato er f ør
"Startdato", brukeren kan endre eller kansellere
innstillingene
- For øy eblikket er det ingen innstillinger f or
f rav ærsmodus, "Innstillinger" v ises
Opprette f rav ærsmodus gjøres i tre trinn:
- "Startdate": når f rav ærsperiode skal starte
- «Return date»: når f rav ærsperiode skal slutte
- "Mode": modus f or f rav ærsperioden

Start f rav ærsperiode

Velg v erdi med (+) eller (-) knappen; f ly tt markøren til
neste parameter v ed hjelp av (<) (>) knappene på
kantene av skjermen og bekref t v algte v erdier med OK
Ankomstdatoskjerm
Samme prosedy re som f or startdato

3.1.3 Tid og dato
Stille inn dato og klokkeslett - angi den
v algt v erdi med (+) eller (-) knappen;
f ly tte markøren til neste v erdi v ed hjelp av
(<) (>) knappene

Valgt program (modus) f or f rav ær

OFF Mode: Hele v armesy stemet er av skrudd.
Viktig: Hvis denne modus brukes i
vinterperioden, er det en fare for at temperaturen
synker under frysepunktet .
Non-Freezing Mode: Alle sonene v il opprettholde
programmert f rostsikringsv erdi - en annen v erdi kan
programmeres f or hv er sone.

3.1.4 Language
Se oppstart f or å v elge språk

3.1.5 Skjerm
Velg ønsket konf igurasjon v ed å try kke på gjeldene
knapp (den v algte v erdien er innrammet i blått)
1) "Colour" - utv alg av bakgrunnsbely sningsf arge Grønn / Blå / Grå / Rød

At Home: Det samme programmoduls som er satt
til søndag v il bli opprettholdt i alle soner til tidspunktet
f or retur. Denne innstillingen er v anligv is brukt i tilf eller
når du bor hjemme i f erien,

2) "Clean display " - etter å ha try kket på knappen v il
display et f orbli inaktiv i 10 sekunder, noe som gjør at
den kan rengjøres med et egnet rengjøringsmiddel

Velg ønsket innstilling f or f rav æret ved å try kke ønsket
modus. Knappen v il bli markert. Deretter bekref t
innstillingen med knappen nederst i høy re hjørne.

3) "Display lock" - v alg av automatisk eller manuell
låsing f or berøringsskjermen
3a) “lock” - Manuell modus
Try kk på hengelås-ikonet på hov edskjermbildet .

Du kan lett ende f eriemodus f ør den innstilte returdato
v ed å try kke på f erie knappen som v iser sy mbolet f or
ditt v alg

Try kk på "hengelåsen" f or å låse skjermen.
… og try kk på stoppknappen.

Låsing av skjermen blir v arslet med ett rødt hengelåssy mbol som blinker v ed hv ert try kk på skjermen. Du
kan aktiv ere skjermen v ed å try kke på dette sy mbolet i
5 sekunder.

3b) «Display lock» - Automatisk modus
Displayet slår seg automatisk av etter 1
minutt uten aktivitet fra brukeren; låsing
av skjermen blir varslet med et rødt
hengelås-symbol. Lås opp skjermen på
samme måte som i manuell modus.

. "RESET" knappen (langt try kk) sletter gjeldende WIFI
konf igurasjon. Bruk denne knappen dersom du har
problemer med å koble V24 WIFI til WIFI nettv erk

4) "Screen saver" - slår skjermspareren
på / av
4a) «Screen saver- NO»
Skjermspareren deaktiveres
etter 1 minutt uten aktivitet fra brukeren,
lysstyrken på skjermen vil reduseres til
50%.

Ved å try kke på "Settings" -knappen i 3 sekunder, f år
du tilgang til WIFI innstillingsmeny en

4b) «Screen saver- Yes» skjermspareren er aktiv
Etter 1 minutt uten aktivitet fra brukeren,
vil lysstyrken på skjermen reduseres til
30% og skjermspareren vises (kun tid
vises)
5) "Units"
Enhet for Temperaturer: Celsius eller
Fahrenheit (° C / ° F)
Enhet for tid: 24t eller 12t
6) "OFF Screen Period"
Brukeren kan velge en periode som
skjermen slår seg av.
Som standard er dene perioden 20:00 til
06:00.
Etter 1 minutt uten aktivitet i denne
perioden, slår skjermen seg av.

3.1.6



: WIFI konf igurasjon

1) WIFI Innstillinger: I denne meny en kan brukeren
angi
ulike
parametere
f or
WIFI
nettv erk
2) Remote Pass: Taste inn koden mottatt v ia e-post.
Denne koden brukes til å kny tte V24 WIFI til
brukerkontoen
WIFI Innstillinger:

WIFI
To v alg: Manual or Automatic
Manual: Brukeren må taste inn nav net på Wi-Finettv erk (også kalt SSID), nettv erksty pe og koden f or
nettv erket.
Automatic:. V24 WIFI v il søke etter tilgjengelige
nettv erk og bruker v elger sitt ønsket nettv erk.
Veiv iser f or automatisk nettv erk:

- Status: enten "Connected" eller "Not Connected"
- SSID: nav net på WiFi-nettv erket V24 er koblet til.
Nettv erket er angitt av brukeren



1: WIFI leter etter nettverk

- IP-adresse: IP-adresse er gitt av ruteren
- MAC-adresse: MAC-adressen til V24
- Remote Pass: Aksesskode f or å kny tte V24 WIFI til
kontoen opprettet på websiden "xxxx". Koden
genereres i oppsettet mot web.
- WIFI Module: WIFI- v ersjoner
"Ref resh" knappen oppdaterer inf ormasjonen som
v ises.

V24- søker etter tilgjenglige nettv erk



2: Etter noen sekunder vil du se
tilegnelige nettverk på skjermen

MODE – varmefunksjonsvalg

3.1.7

Når du programmerer de enkelte soner, kan hv er sone
bli tildelt en annen drif tsmodus. I denne meny en er det
en identisk drif tsmodus som brukes på alle soner
samtidig.

Bruk pilene OPP og NED f or å f inne nettv erket ditt i
listen. Hv is nettv erket du søker ikke er på listen: Try kk
på "ref resh" knappen til du ser nettv erket ditt. Hv is
nettv erket ditt ikke blir f unnet, så må du koble V24
WIFI v ia manuell prosedy re.
Bruk pilene OPP og NED f or å f inne nettv erket ditt i
listen, v algt nettv erk markeres med rødt. Når riktig
nettv erk er i rødt, må du bekref te v alget.



3: Velg kryptering.

Velg kry ptering og bekref t v alget (WPA2 er den
v anligste kry pteringen)


4: Legg inn nettverkskode og bekreft



5: Tilkobling til nettverk

Trykk ønsket driftsmodus, og bekreft valget ved å
trykke på OK.

ADVARSEL - denne innstillingen v il kun gjelde
f or soner som er regulert med termostat. Innstillingen
gjelder ikke f or soner der mottakerne er i ON / OFF.

3.1.8 Pairing (sammenkobling)
Trådløs tilkobling av soner allerede er f orklart i kapittel
2.1.
1) "New heating sone": Tilkoble en v armesone
2) "New ON / OFF sone": tilkoblekoble en sone ON /
OFF
3) "Delete »: Sletter en sone (ON / OFF eller
oppv armingsone) f ra programmeringen
Velg sonen du v il slette med (<) (>) og klikk på "Delete"
-teksten på knappen endres til "Ja" f or å bekref te
v alget. Ved å try kke en gang til på knappen, slettes
v algt sone.

3.1.9

Settings

Merk: det røde punktet øv erst i høy re hjørne på
knappen indikerer at brukeren trenger å try kke på 3
sekunder på knappen f or å gå inn i meny en
Vent til V24 går tilbake til WIFI meny en. Status skal nå
v ære"Connected".
Hv is du f år status "not connected"), v ent noen minutter,
hv is det f ortsatt står "not connected" må du sjekke at
korrekt sikkerhetsnøkken og nettv erkskode er
programmert, å prøv på ny tt

1)

Update product:
Bruk denne meny en til å oppdatere til ny
v ersjon av V24 WIFI.
Her har du muligheten til å bekref te (Y es)
eller å av bry te (No), hv is du ønsker å
oppdatere produktet, du må sette inn et
micro SD med den ny e programv aren som
heter "update.bin".

Settings
Innstillinger av oppv armingsmodus og parametre f or en
sone.

Har du en gy ldig f il på SD-kortet når du try kker OK,
starter oppdateringsprosessen. Hv is f ilen ikke er gy ldig
f år du meldingen "Abort: SD-f ile not OK", Sjekk f ilen på
SD-kortet og prøv prosessen igjen. Ved f ortsatt f eil må
du
laste
ned
ny /riktig
oppdatering.
Oppdateringsprosessen kan v are i 2 minutter; i løpet
av denne perioden v il V24 WIFI starte på ny tt to
ganger f ør hov edmeny en v ises igjen.

Mode – heating mode
3.2.1.1
Den nåv ærende drif tsmodus er i f arger. For å endre
arbeidsmodus, klikker du direkte på ikonet til ønsket
modus

2) Factory Settings
Bruk denne f unksjonen til å tilbakestille enheten til
f abrikkinnstillingene; alle indiv iduelle innstillinger v il bli
slettet f ra V24 sentralenhet (program, soner ...)
Du må bekref te v alget
Kontroller at du har all nødvendig
informasjon for å sette parametere for styringen og
de enkelte sonene tilbake til driftsmodus.
3.2
Zone menu
Meny en brukes til å v ise indiv iduelle soner og deres
innstillinger av hengig av ty pe installasjon (kombinasjon
av termostat / mottakerelementer).
3.2.1 Installation 1 heating element
Kombinasjon av en V23 (V25 / V26) mottaker med en
V22 termostat.
Valgt
modus

sone nummer og navn

Temperatur

Heating modes:

Av-knapp
- skrur av v armen i denne sonen.

Manual mode
- Opprettholder manuelt innstilt temperatur.
(+) eller (-) knappene brukes til å endre til ønsket
temperatur; endringen kan også gjøres på V22
termostaten i en gitt sone.
Non- Freezing mode
Innstilling f or f rostsikringsmodus for en sone.
Den innstilte temperaturen kan endres v ed hjelp av (+)
eller (-) knappene.
Automatic mode
Regulering av temperaturen i henhold til et v algt
program.
Ved å try kke på knappen, v il du gå til f ølgende
skjermbilde.

Varme
indikasjonr
Neste sone

innstillinger

Try kker du på « v algt modus » gis direkte tilgang
f or programmering av denne modusen.
"View" – v iser v armeprogrammeringen f or den aktuelle
dagen

Vis program f or f lere dager v ed å try kke på (<) og (>);
Forhåndsviser
programmet
for gjeldende
dag

Velg programmet f ra en annen sone med (<) og (>), og
try kk deretter „Bekref t“ : Programmet blir automatisk
omdøpt med samme nav n som den aktuelle sonen.
Programmet som er laget på denne måten kan deretter
endres uten å f orandre f oregående program.
- nattsenking temperatur
- comfort temperatur
- Booster temperatur

“Temperature” – Du kan f orandre temperatur f or de
ulike modusene

“Modify” - v ed å try kke på "modus" knappen, v il du ha
mulighet til å endre programmet dag f or dag med 15
minutter trinn og med mulighet til å v elge mellom tre
temperaturv erdier.
Valgt dag
Gjeldene
tidsrom

Angi de ønskede temperaturv erdiene v ed hjelp av (+)
eller (-) og try kk på bekref t.

Tidsintervaller for
temperatur (<) (>)

3.2.1.2

Rename

Hv er sone kan ha sitt eget nav n. Maks 20 tegn langt.
Se punkt 2.1.6 f or detaljer.
3.2.1.3

Valg mellom KomfortBoost eller Nattsenking I
de forskjellige
tidsintervallene

Power

Kopiere denne
dag til andre Måler f orbruket i en gitt sone (Master + Slav er).
dager

Når du v il kopierer det aktuelle dagsprogrammet til
andre dager v ises f ølgende meny :

Valgt dag i eksempelet er "tirsdag", de utv algte dager
er understreket med en blå ramme. Klikk bekref t f or å
kopiere programmet på alle de utv algte dager du
ønsker i programmet.
"Select program" - muligheten til å gjenbruke
program i en annen sone.
Bruk (<) og (>) f or å v elge sonen du v il kopiere.
.

Denne v erdien brukes i statistikkseksjonen.
Bruk (<) eller (>) f or å v elge ef f ekten og (-) eller (+) f or
å endre v erdien. Verdi lagres automatisk når du går ut
av denne meny en

3.2.2 On/Off element
Mottaker V25 eller V26 kan sammenkobles direkte
med sentralenheten.
Kun av /på- f unksjon.

Nåværende
tidsperiode
Gjeldene
Modus

sone status

Bytt sone

Programfunksjon for på / av soner (Innstillinger ->
Endre)

innstillinger

AV

Settings

Samme som v armesone , tre undermeny er :
Modus / Nav n / Strøm

3.2.2.1

Mode – arbeidsmodus

PÅ

Kopier til annen
dag

Kontrollen på V25-mottakeren gjør at den kan settes
direkte (AV / PÅ, eller 2 timers interv all) som ov ersty rer
beskjedene f ra sentralenheten.
3.4
Information function
Når du try kker på inf ormasjonssymbolet, vises en mer
detaljert melding om status f or v armesystemet.
Varmesy stem og regulering er OK
Inf ormasjonsbeskjed.
- Varmesy stemet ble slått av (høy tarif f, nettverk
distribusjon f eil)
- Pilot ledning signal (ment f or det f ranske markedet)
- Gulv f ølerv arsel når V23-mottakeren brukes
sammen med gulv f øler

For å endre arbeidsmodus, klikker du direkte på ikonet
til ønsket modus.
Nåv ærende drif tsmodus er i f arger

Feilmelding:
- Feil i kommunikasjon med termostat
- Feil i kommunikasjon med mottaker
- Feil / skade på sensoren til mottakeren, termostaten

Modus valg:

4
OFF mode,
3.3
Skrur av v algt sone.

Technical Characteristics

Frakt og
lagringstemeratur:

ON Mode,
I denne modus, v il mottakeren alltid v ære aktiv ert

Kapsling

Timer Modus,
I timer f unksjonen kan en mottaker v ære slått på f or en
v algt periode. Programmeres v ed hjelp av (+) eller (-)
f ra 10 minutter til 5 timer, med 10 minutter sy klus.

Temperatur nøy aktighet
Temperaturskala
Komf ort og begrensing
Frostsikring
Tilkoblingsspenning
Signalf rekv ens trådløst

Automatic Modus,
Regulering av temperaturen i henhold til et v algt
program.
Bruk Innstillings knappen f or å f å tilgang til å se / endre
/ Velge program.

Sof tware v ersjon
Kompatible produkter
CE Direktiv er.
Produktet har blitt
utf ormet i samsv ar med
de europeiske
direktiv ene.

0°C - 40°C
-10°C to +50°C
IP30
Class II
0.1°C
5°C to 37°C i 0.5°C trinn
7.0°C (justerbar)
230VAC +/- 10% 50Hz
868 MHz, <10mW.
Vises i init./Reset:
V xxx
V23 innf elt mottaker
V25 plugg inn mottaker
V26 påv eggmottager
R&TTE 1999/5/EC
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2011/65/EU

