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Beste klant,
Gefeliciteerd met het kiezen van een Immergas-
product van topkwaliteit, dat voor een lange 
periode welzijn en veiligheid kan garanderen.
Als klant van Immergas kunt u ook rekenen op 
een gekwalificeerde dienst na verkoop, voorbereid 
en geüpdatet om een constante efficiëntie van uw 
"Afstandsbediening" te garanderen.
We willen u graag enkele belangrijke aanwijzingen 
geven, waarvan de naleving uw tevredenheid over 
het Immergas-product zal garanderen:

• Lees de volgende pagina's aandachtig 
door: u vindt er nuttige suggesties voor 
het juiste gebruik van het apparaat.

• Voor assistentie en gepland onderhoud, neem 
contact op met “Immergas Authorized After-
Sales centra”: ze hebben originele 
reserveonderdelen en zijn specifiek opgeleid.
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HOE HET INSTRUCTIEBOEK TE 
GEBRUIKEN?

Het instructieboek is opgedeeld in 3 hoofddelen:
Als eerste, voor de installateur worden de montage- en 
aansluitfasen van het Zone Remote Panel met de ketel 
beschreven;
Als tweede, alle aanpassingsfasen van het 
bedrijfsprogramma worden beschreven;
Als derde en als laatste deel worden alle bewerkingen 
beschreven voor het weergeven en onder controle houden 
van de systeemwerking.

Voorwoord.

Het "Zone Remote Panel" is een apparaat dat is 
ontworpen om op elk moment van de dag en nacht voor 
elke afzonderlijke dag van de week ideale 
temperatuuromstandigheden te garanderen.
De installatie ervan duurt enkele minuten: hij is via 4 
kabels aangesloten op een toestel, waardoor hij de instel- 
en stuurcommando's ontvangt en verzendt en de voeding 
ontvangt. Na voltooiing van de installatie is het klaar om te 
functioneren dankzij het vooraf ingestelde programma 
binnenin. De klant kan het basisprogramma naar wens 
aanpassen. Het programmeren van het Zone Remote 
Panel is uiterst eenvoudig en een breed display maakt 
constante controle over alle ingestelde waarden mogelijk.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Deze handleiding is bedoeld voor: de Installateur en de 

Gebruiker.

• Lees aandachtig de waarschuwingen in dit document, 
aangezien ze nodig zijn om het gebruik van het Zone 
Remote Panel aan te geven volgens de ontwerphypothese, 
de technische kenmerken, de installatie-, montage-, 
programmeer-, afstellings- en gebruiksinstructies.
• Het systeem moet voldoen aan de toepasselijke IEC-
normen.
• De handleiding moet worden beschouwd als een 
onderdeel van het Zone Remote Panel en moet worden 
"bewaard voor toekomstig gebruik".
• Controleer na het verwijderen van de verpakking de 
integriteit van het Zone Remote Panel. Gebruik het bij 
twijfel niet en neem contact op met de dealer of fabrikant.
• Het Zone Remote Panel is alleen bestemd voor het 
gebruik waarvoor het uitdrukkelijk is ontworpen. Elk 
ander gebruik moet als oneigenlijk en daarom gevaarlijk 
worden beschouwd.
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• Onze producten worden vervaardigd in 
overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen. 
Het wordt daarom aanbevolen om alle apparaten en 
aandacht zo te gebruiken dat er geen letsel/schade wordt 
veroorzaakt aan personen of voorwerpen.
• Verwijder geen delen van het Zone Remote Panel 
wanneer het in werking is.
• Gebruik het Zone Remote Panel niet als het wordt 
blootgesteld aan warmtebronnen of in de brandende zon.
• De fabrikant is niet verantwoordelijk in de volgende 
gevallen:
a) Verkeerde installatie.
b) Ongeautoriseerde wijzigingen of manipulatie.
c) Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van instructies.
d) Uitzonderlijke gebeurtenissen enz.

DE BEHUIZING REINIGEN

Gebruik vochtige doeken om de behuizing van het Zone 
Remote Panel schoon te maken. Gebruik nooit schurende 
of poedervormige reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING
Immergas behoudt zich het recht voor om verbeteringen 
en wijzigingen aan te brengen in details en accessoires, 
met uitzondering van de essentiële kenmerken van het 
hierin beschreven en geïllustreerde model.
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1. INSTALLATIE

1.1 Hoofdafmetingen Zone Remote Panel.

Fig. 1
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1.2 Installatiebewerkingen Zone Remote Panel.
1) Scheid de bevestigingssjabloon van de behuizing van het 
externe zonepaneel met behulp van een schroevendraaier 
als hefboom in de betreffende uitsparing (Fig. 2). Installeer 
het Zone Remote Panel uit de buurt van warmtebronnen en 
op een geschikte plaats om de kamertemperatuur correct te 
detecteren.
2) Installeer het Zone Remote Panel met behulp van de 
openingen aan de achterkant rechtstreeks op de muur of op 
een inbouwdoos met behulp van de bijbehorende 
meegeleverde schroeven.
3) Sluit het Zone Remote Panel aan op de elektronische 
beheerklemmen, zoals aangegeven in het 
bedradingsschema.
De aansluiting wordt gemaakt met draden met een 
minimale doorsnede van 0,50 mm2 en een maximale 
doorsnede van 1,5 mm2 en met een maximale lengte van 
50meter.
NB: bereid voor een correcte installatie een speciale lijn 
voor om het Zone Remote Panel aan te sluiten volgens de 
geldende normen met betrekking tot elektrische 
systemen. Als dit niet mogelijk is, kan interferentie door 
andere elektrische kabels leiden tot slecht functioneren 
van het Zone Remote Panel zelf.

4) Bevestig de behuizing van het zone-
afstandsbedieningspaneel aan de montagesjabloon door 
er druk op te zetten.
5) Nadat het apparaat is ingeschakeld, wacht u ongeveer 
30 seconden voordat u de regeling regelt, zodat de 
communicatie tussen het externe zonepaneel en het 
apparaat tot stand is gebracht.
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Fig. 2
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Fig. 3
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2. GEBRUIK VAN HET ZONE AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL

 Legenda:
1 - Hoofdparameterschakelaar met knop om gegevens te bevestigen 
en op te slaan 
2 - Linker contextknop
3 - Rechter contextknop
4 - Weergave

4

2

1

3

Fig. 4
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3.WERKINGSMODUS SELECTIE:.

Afhankelijk van de geselecteerde werkingsmodus, voert het 
Zone Remote Panel de verzoeken van de gebruiker uit en 
toont de resultaten op het display. Druk op de “Mode”-
knop om de volgende functies te selecteren: Stand-by, 
Zomer, Zomer met koeling, Winter (Fig. 5). Als er 
meerdere Zone Remote Panels aanwezig zijn, wordt de 
bedrijfsmodus continu geüpdatet tussen de verschillende 
apparaten.

Stand-by / antivriesmodus   (         ). In deze modus kan 
het toestel alleen functioneren bij een antivriesverzoek, 
waar deze optie beschikbaar is.
Zomermodus  (        ). In deze modus is het apparaat 
ingeschakeld voor de productie van warm tapwater, 
exclusief verwarming of koeling van de kamer.

Zomer met koelmodus (       ). In de zomer met koelmodus 
is het toestel ingeschakeld voor de productie van sanitair 
warm water, voor de productie van ruimtekoeling en voor 
ruimteontvochtiging.
In de "Koeling"-modus kan het Zone Remote Panel werken 
in de automatische of tijdelijke handmatige modus.

Wintermodus (        ). In de wintermodus is het toestel 
ingeschakeld voor de productie van sanitair warm water 
en voor de centrale verwarming van de kamer. In de 
wintermodus kan het Zone Remote Panel in automatische 
of tijdelijke handmatige modus werken.
Afhankelijk van de systeemmodus toont het hoofdscherm 
verschillende informatie over het systeem, waaronder:

Status Beschrijving

 nn Vochtigheidswaarde kamer

 nn
Externe temperatuurwaarde 
(externe sonde ingeschakeld)
Productie van sanitair warm water in 
uitvoering
Verzoek om kamer centrale verwarming 
of koeling in uitvoering

Ontvochtigen en koelen van in uitvoering 

Ontvochtigen kamer in uitvoering

Comfort Temperatuur werking

Economie Temperatuur werking
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Bediening in handmatige modus

Externe sonde ingeschakeld

Anomalie aanwezig

4. INSTELLING HOOFDPAGINA.

Het gebied waarop de informatie betrekking heeft, wordt 
in het midden van het display weergegeven. Het is 
mogelijk om de informatie op de Zone en op het gedeelte 
sanitair warm water weer te geven.
Druk gewoon op de hoofdschakelaar om cyclisch van 
Zone naar SWW (Warm water) te gaan.
Het onderste deel van het display toont de parameter die 
kan worden gewijzigd (deze varieert afhankelijk van de 
configuratie van het apparaat), het is mogelijk om de 
waarde te wijzigen door de hoofdschakelaar te draaien en 
erop te drukken om de parameterwijziging te bevestigen.
De waarden die volgens de configuratie te vinden zijn, 
zijn:

- Kamer instellen: definieert de temperatuur van de 
ruimtezone.
- Set flow: definieert de aanvoertemperatuur van het 
systeem naar de zone.

- Flow offset: wijzigt de werkingscurve van de externe 
sonde.
- SWW (Warm water) set: dit definieert de SWW-
temperatuur.

5. ZOMERMODUS FUNCTIES.

Met het Zone Remote Panel in de zomermodus (    ), is 
alleen de productie van SWW ingeschakeld.
Het SWW-instelpunt kan worden ingesteld vanaf de 
speciale pagina. Als u de vraag naar warm tapwater in 
verschillende tijdsintervallen (Comfort en Economy) wilt 
regelen, kan dit worden ingesteld in het Sanitair Setpoint 
Menu, als het apparaat waarop het Zone Remote Panel is 
aangesloten deze logica heeft. De gebruikte tijdvakken zijn 
dezelfde als die voor het instellen van de verwarmings-/
koelingsvraag van de ruimte.
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6. WINTERMODUS FUNCTIES.

Met het Zone Remote Panel in de wintermodus (   ), 
wordt de productie van SWW en de centrale verwarming 
van de kamer ingeschakeld. Er kunnen twee hoofdfuncties 
worden geselecteerd voor de centrale verwarming van de 
kamer: automatisch of tijdelijk handmatig. 

- Automatisch ( - ): de kamertemperatuur wordt 
gedurende de dag op twee niveaus Comfort (zon) en 
Economy (maan) geregeld via een door de gebruiker 
ingesteld programma. 

- Tijdelijke handleiding (     ): de kamertemperatuur 
wordt tijdelijk gewijzigd met betrekking tot de 
automatische werking tot de opeenvolgende overgang 
tussen de Comfort- en Economy-modus van het 
ingestelde automatische programma.
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6.1 Automatische werking. 
Het Zone Remote Panel maakt automatische werking 
mogelijk, waarbij een programma de kamertemperatuur 
gedurende de uren van de dag beheert. 
De gewenste kamertemperatuur kan worden aangepast 
op twee onafhankelijke niveaus: Comfort (      ) en 
Economy (      ) in het Zone Setpoint-menu, waarvan de 
verdeling over de dag of de week wordt beheerd door 
uurprogramma's. Druk op de knop totdat het pictogram 
op het display gaat branden. Het Zone Remote Panel is in 
de fabriek ingesteld met een standaardprogramma dat 
hieronder wordt weergegeven. Mocht dit niet aan de 
eisen voldoen, dan is het mogelijk om dit aan te passen 
zoals beschreven in het hoofdstuk over programmeren.

Status Beschrijving

Stand-by

Zomer

Zomer met 
koeling

Winter

Fig. 5

Het systeem is ontworpen om te werken op de 
temperatuurniveaus Comfort en Economy, afhankelijk 
van het ingestelde uurprogramma. Dus ook tijdens bedrijf 
op Economy-niveau, als de gemeten kamertemperatuur 
lager is dan de ingestelde waarde, kan het apparaat werken.

6.2 Tijdelijke handmatige werking ( ).
Als de kamertemperatuur in automatisch bedrijf             
(        - ) wordt gewijzigd, wordt tijdelijk handbedrijf 
geactiveerd. In deze modus wordt de kamertemperatuur 
geregeld op de ingestelde waarde tot de volgende in- of 
uitschakelfase van de automatische programmaset.
De geforceerde automatische functie kan worden 
onderbroken door eenvoudig de bedrijfsmodus te 
wijzigen.
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7. ZOMERMODUS MET KOELING
FUNCTIES 

Met het Zone Remote Panel in de zomermodus met 
Koeling (      ), worden de productie van SWW, de centrale 
koeling van de kamer en de kamerontvochtiger 
ingeschakeld. Er kunnen twee hoofdfuncties worden 
geselecteerd: automatisch of tijdelijk handmatig. Deze 
bedrijfsmodus zijn vergelijkbaar met die in de WINTER-
modus.

De functie voor kamerontvochtiging wordt automatisch 
geactiveerd volgens het vochtigheidsinstelpunt dat is 
ingesteld op het Zone Remote Panel (zie Zone Instelpunt 
Menu) en de relevante kamervochtigheidswaarde gemeten 
door het apparaat. De functie kamerontvochtiging is een 
handmatige functie, d.w.z. deze is niet afhankelijk van het 
ingestelde tijdprogramma.

8. OPERATION WITH EXTERNAL
PROBE.

Wanneer de externe sonde in het apparaat is 
ingeschakeld,
symbool wordt weergegeven op het display van het Zone 
Remote Panel (      ). Vanaf dit moment wordt afhankelijk 
van de gemeten buitentemperatuur de 
aanvoertemperatuur van de installatie voor 
kamerverwarming berekend. Het is mogelijk om de 
werkingscurve te wijzigen door de hoofdschakelaar te 
gebruiken en de offset van de externe sonde te wijzigen 
(Ref. 1 Fig. 4).
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9. TIJD- EN PROGRAMMAMENU.
• Tijdvakken.
Met het Zone Remote Panel kunt u 4 kalenders instellen 
met maximaal 4 slots. Gedurende de ingestelde tijdvakken 
staat het systeem in de Comfort-modus.
Na het instellen van deze 4 kalenders is het mogelijk om 
ze te koppelen aan de verschillende dagen van de week.
Druk op de knop "Menu". Selecteer door op de 
hoofdschakelaar (Ref. 1 Fig. 4) het item "Tijd en 
programma" te drukken en vervolgens "Tijdslots".
Nadat u het menu hebt geopend, kunt u de verschillende 
gemarkeerde items aanpassen door aan de 
hoofdschakelaar te draaien. Stel de waarde in en sla deze 
op door op de hoofdschakelaar te drukken. Elke keer dat 
het wordt opgeslagen, gaat het naar het volgende item.
Druk na het programmeren op “Conferma” (Bevestigen).

• Tijdsprogramma.
In deze menu's (Kalenders van 1 t/m 4) worden aan Zones 
tijdvakken toegewezen aan de bijbehorende Zone, zowel 
sanitair als verwarming. U kunt de kalender toewijzen aan 
een enkele dag of aan een groep dagen. (enkele dag, 
maandag - vrijdag, zaterdag - zondag, maandag - zaterdag, 
maandag - zondag). Daarom kan elke dag worden 
gepersonaliseerd met 4 verschillende 
bedieningsprogramma's.
Voor een gemakkelijke selectie toont het onderste deel de 
afbeeldingen van de relevante kalender die wordt 
geselecteerd.

• Vakantie programma.
Indien nodig is het mogelijk om de werking van het 
systeem voor een bepaalde periode op te schorten, als het 
apparaat waarop het is aangesloten deze functie heeft.
In het menu kunt u de begin- en einddatum van de 
vakantie invullen.
10 INSTELLINGEN MENU.

Door op de "Menu"-knop te drukken, krijgt u toegang tot 
een lijst met menu-items om het Zone Remote Panel aan 
te passen. Om door de menu's te bladeren, die 
toegankelijk zijn door op de bijbehorende 
contextknoppen "RH" of "LH" te drukken, bladert u door 
de weergegeven submenu's door aan de hoofdschakelaar 
te draaien. Druk op de genoemde selector om de 
gemarkeerde te selecteren. Door herhaaldelijk op te 
drukken, kunt u door de menu-niveaus bladeren en 
teruggaan naar een vorig niveau door op de contextknop 
"Indietro" (Terug) te drukken. Om het menu volledig te 
verlaten, drukt u op de knop "Esci" (Exit), waarmee u 
teruggaat naar de beginpagina van de normale werking.
Druk op de hoofdschakelaar om de parameterwijziging te 
bevestigen.

Opmerking: De standaardwaarden zijn afhankelijk van 
het apparaat dat is aangesloten op het Zone Remote 
Panel, behalve de hieronder aangegeven.

Opmerking: Parameters die niet worden beheerd door 
het apparaat dat is aangesloten op het Zone Remote 
Panel, worden weergegeven met het symbool "--".
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Hieronder vindt u een lijst met beschikbare menu's.
MAIN MENU (HOOFDMENU)

Menu onderdeel Beschrijving

Setpoint Zone Definieert de bedrijfsparameters om de zone te beheren

Setpoint DHW Definieert bedrijfsparameters voor beheer van warm tapwater

Time and program Definieert de bedrijfstijdslots

Information Bedrijfsgegevens van het systeem weergeven

User Definieert door de gebruiker aanpasbare systeemparameters

Service Met wachtwoord beveiligd menu speciaal voor een gekwalificeerde technicus

Language Definieert de bedieningstaal van het Zone Remote Panel

Setpoint Zone Menu (Instelpunt Zone menu)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

Set comfort heat. Kamertemperatuur verwarmingszone in comfortmodus 15 ÷ 35 °C

Set economy heat. Kamertemperatuur verwarmingszone in Economy-modus 5 ÷ 25 °C

Set comfort cool. Kamertemperatuur koelzone in Comfort-modus 15 ÷ 35 °C

Set economy cool. Kamertemperatuur koelzone in Economy-modus 15 ÷ 35 °C

Set umidity cool. Vochtigheidswaarde ingesteld voor zone in koelmodus 30 ÷ 70 %
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Setpoint Zone Menu (Instelpunt Zone menu)
   Menu 
onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 

waarde
Set flow Flow setpoint van de zone 5 ÷ 80 °C

Offset Flow offset van de zone -15 ÷ 15 °C

Setpoint DHW Menu (Instelpunt SWW Menu)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

Set Comfort Setpoint SWW in Comfortmodus 20 ÷ 65 °C

Set Economy Setpoint SWW in Economy-modus 10 ÷ 65 °C

Set Manual Setpoint SWW Handmatig 10 ÷ 65 °C

DHW Temperature Temperatuur gelezen door SWW-sonde 10 ÷ 65 °C

Time program Enable Tijdsleuven voor tapwater inschakelen MAN / 
AUTO

Antilegio function Antilegionella-functie inschakelen OFF / 24h 
/ 7gg
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Time and program menu (Tijd- en programmamenu)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste  
waarde

Time slots Definieert het tijdbereik voor gebruik in de Comfort- en 
Economy-modus

Program Zone Tijd zone planning Ma - Zon
Cal1 - Cal4

Program DHW Tijdschema SWW Ma - Zon
Cal1 - Cal4

Program Holiday Vakantieplanning

Information Menu (Informatiemenu)
Menu onderdeel Beschrijving

External temperature Externe temperatuur gedetecteerd door de externe sonde

Set system temp. calc. Door de generatoren gevraagde aanvoertemperatuur

Room Temp. Temperatuur gelezen door Zone Remote Panel kamersonde

Room Humidity Vochtigheid gelezen door Vochtigheidssensor van Zone Remote Panel

Flow temperature Temperatuur afgelezen door de flowsensor van de hoofdgenerator

Return temperature Temperatuur afgelezen door de retoursensor van de hoofdgenerator

Flow temperature 2 Temperatuur afgelezen door de flowsensor van de back-upgenerator
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Information Menu (Informatiemenu)
Menu onderdeel Beschrijving

Return temperature 2 Temperatuur afgelezen door de retoursensor van de back-upgenerator

DHW Setpoint SWW-instelpunt

DHW Temp. Temperatuur gelezen door SWW-sonde

Board firmware ver. Revisie van systeemfirmware

Display firmware ver. Firmware-revisie Zone Remote Paneel

User Menu (Gebruikersmenu)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

HP Disable warmtepomp wordt uitgeschakeld volgens ingestelde tijdslot Yes / No

HP Disable Start Instellen wanneer het uitschakelen begint 0 - 23 h

HP Disable End Instellen wanneer het uitschakelen eindigt 0 - 23 h

Dehumification Disable Uitschakelen van verzoek aan de luchtontvochtiger, volgens 
het dagelijkse tijdslot Yes / No

Dehum. Disable Start Tijdstip ontvochtigingsverzoek start van de blokkeringsfase 0 - 23 h

Dehum. Disable End Tijdstip ontvochtiging verzoek uitschakeling fase einde 0 - 23 h

CH min. set Minimale aanvoertemperatuur voor verwarming 20 ÷ 85 °C

Cooling min. Set Minimale aanvoertemperatuur voor koeling 5 ÷ 25 °C
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Service Menu

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

Met wachtwoord beveiligd menu speciaal voor een gekwalificeerde technicus

Language Menu (Taalmenu)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Standaard Aangepaste 
waarde

Language Bedieningstaal van het Zone Remote Panel ITA - ENG 
- POL ITA

Het Zone Remote Panel is ingesteld voor 
mogelijke programmering van verschillende 
bedieningsparameters. Door deze parameters te 
wijzigen zoals hieronder beschreven, kan het 
systeem worden aangepast aan specifieke behoeften.
Ga naar het menu "Assistenza" (Service) door op de 
rechter "Menu"-knop te drukken en de hoofdschakelaar te 
draaien totdat u het gewenste menu selecteert. Druk op de 
hoofdschakelaar om de selectie te bevestigen. Voer de 
relatieve toegangscode in en pas de parameters aan 
volgens uw vereisten.
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Service Menu
Menu onderdeel Beschrijving

Definition of zone Submenu-instellingen Zone Remote Paneel

System defining Submenu om de apparaten te definiëren die op het apparaat zijn aangesloten

Device configuration Submenu om de configuratie van het apparaat in te stellen

Factory settings Standaardinstellingen herstellen submenu

Service Menu -> Definition of zone (Definitie van zone)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

Enable Room thermostat Geeft de activering van de kamerthermostaatregeling weer Yes / No

Modulating Room Probe Modulatie ingeschakeld met Ruimtevoeler Yes / No

Room Antifreeze temp. Activeringstemperatuur antivries kamer 0 ÷ 10 °C

Enable dew point Instelpuntcorrectie inschakelen door dauwpuntberekening Yes / No
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Service Menu -> System definining (Systeem definiëren)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Aangepaste 
waarde

External probe Maakt bediening met de externe sonde mogelijk Yes / No

Service Menu -> Device configuration (Apparaat configuratie)

Menu onderdeel Beschrijving Bereik Standaard Aangepaste 
waarde

Slave address
Adres om te configureren volgens de zone waar het 
apparaat is geïnstalleerd (bijv.: zone 1 = 41, zone 2 
= 42, zone 3 = 43).

1 ÷ 247 41

Baud rate Communicatie snelheid: 9600 / 
19200 9600

Parity bit pariteitsbit
None / 
Even / 
Odd

Even

Stop bits Stopbits 0 / 1 / 2 1

Het apparaat moet worden geconfigureerd in 
overeenstemming met de aanduidingen in het 
installatiegedeelte van de technische documentatie van de 
apparaten waarop een Remote Panel kan worden 
aangesloten.
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11. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Afmetingen (LxHxB) ....................................................................................................................................128 x 98 x 36 (mm)
• Stroomvoorziening:.............................................................................................................................24V nominal (12V...24V)
• Maximale invoer:.............................................................................................................................max 10 mA (max 250 mW)
• Werkende kamertemperatuur: .................................................................................................................................... 0 - +50°C
• Magazijn temperatuur: ...............................................................................................................................................-10 - +60°C
• Beschermingsgraad volgens EN 60730: .................................................................................................................................... II
• Beschermingsgraad volgens EN 60529: ...............................................................................................................................IP 20
• Elektrische kenmerken van de voeding: ................................................................................... gepolariseerde bipolaire kabel
• Communicatie elektrische kenmerken:: .................................................................................. gepolariseerde bipolaire kabel
• Aansluitkabel max. lengte: .................................................50 m (met kabel 2x0.75mm2) (0.5 ÷mm2 min - 1.5 mm2 max)
• Precisie indicatie kamertemp.: ..................................................................................................................... +/- 0.5°C bij 25°C*
• Nauwkeurigheid vochtigheidsonde:;............................................................................................................................ +/- 10%*
• Klok indicatie omleiding ............................................................................................................................ +/- 15 minuten/jaar

* =  de indicaties van de kamertemperatuur en vochtigheid kunnen worden beïnvloed door het punt van installatie van 
het Zone Remote Panel (bijv. hete muur, koude muur, hoogte vanaf de grond, enz.

11.1 Productblad.
In overeenstemming met Verordening 811/2013 is de klasse van het temperatuurregelapparaat::

Class Bijdrage aan de seizoensgebonden energie-
efficiëntie van de kamerverwarming Beschrijving

V +3% Zone Remote Panel

VI +4% Zone Remote Panel in combinatie met externe sonde
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