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1Zender Ontvanger

DE ONTVANGER INSTALLEREN
De ontvanger moet aan de warmteopwekker (HR-ketel of 
Warmtepomp) worden aangesloten, raadpleeg de 
installatiehandleiding van de warmteopwekker voor hulp.

2

De ontvanger is aangesloten op de ketel en kan een conventionele 
mechanische of elektronische tijdklok vervangen. De ontvanger 
arriveert bekabeld en klaar om te worden bevestigd, daarom is het niet 
nodig om de behuizing van de ontvanger te openen. De ontvanger is 
uitgerust met een transparante bubbelknop waarin de knopfunctie, de 
groene led-functie en de rode led-functie zijn verwerkt. Knop functies:
1. Druk eenmaal: schakel de verwarming handmatig AAN (relais 

gesloten), druk nogmaals om uit te schakelen.

2. Druk gedurende 5 seconden.

3. Encoding procedure opstarten. Na succesvolle koppeling wordt de 
procedure automatisch verlaten.

Led / knop
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Led Functie Reden

Led groen constant AAN Relais gesloten = warmtevraag AAN Signaal ontvangen van de zender of de handleiding van de 
eindgebruiker Druk op de knop

Led rood constant AAN Relais open = warmtevraag UIT Ssignaal ontvangen van de zender of de handleiding van de 
eindgebruiker Druk op de knop

Coderingsprocedure werkt De ontvangerknop is langer dan 5 seconden ingedrukt om de 
coderingsprocedure te starten.

Led groen onregelmatig
knipperend

Communicatie met de zender verbroken - 
verwarming is AAN (relais gesloten)

Batterijen van de zender bijna leeg of zender te ver van de 
ontvanger.

Communicatie met de zender verbroken - 
verwarming is UIT (relais open)

Batterijen van de zender bijna leeg of zender te ver van de 
ontvanger.

OPMERKING 1 VOOR ONTVANGER: Wanneer de ontvanger 
handmatig naar de AAN- of UIT-relaispositie wordt bewogen 
(verwarmingsverzoek AAN of UIT), zal de relaispositie na enkele 
seconden bewegen volgens het verzoek van de zender. Als het nodig is 
voor een permanente AAN- of UIT-positie, gebruik dan de 
zenderfunctie.

OPMERKING 2 VOOR ONTVANGER: In het geval van 
ontbrekende radiocommunicatie (zie paragraaf fouten), gaat het 
ontvangerrelais automatisch naar de AAN-positie, ongeacht 
het zenderverzoek (groene led knippert onregelmatig). Het is 
echter mogelijk om de relaispositie (de warmtevraag) 
handmatig permanent in de UIT- of AAN-positie te zetten door op de 
transparante knop van de ontvanger te drukken.

Ontvanger led: kleuren en functionaliteit
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De geselecteerde positie wordt aangegeven door het onregelmatig 
knipperende rode of groene lampje. Zodra de radiocommunicatie 
opnieuw is geactiveerd, zal de ontvanger weer werken volgens de 
zenderverzoeken.

Paklijst Aantal

RF ontvanger met 4-aderige kabel ........................................................... 1 
RF zender .................................................................................................... 1 
Schroeven en pluggen (boor 5 mm) ........................................................... 4 
Zelfklevende magneet................................................................................... 1 
Dubbelzijdig zelfelfklevend...................................................................... 2 
Instructie manual........................................................................................... 1 
Batterijen 1,5 AAA ........................................................................................ 2

Ontvanger aansluiten
Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de behuizing van het 
apparaat en de printplaat (zie de installatie-instructies van de ketel 
voor specifieke details).
De ontvanger kan worden geleverd met of zonder mannelijke stekker 
volgens de bestelde productcode en volgens de beschikbaarheid van 
vrouwelijk tegendeel aan de ketelzijde. De versie zonder mannelijke 
stekker wordt geleverd met spade-aansluitingen.

Ontvanger met spade-terminals.
Sluit de steekklemmen van de ontvanger aan op de printklemmen 
(kamerthermostaatklem zwart & zwart, hoofdvoedingsklemmen 
blauw en bruin op de hoofdaansluiting van de ketel) - onderstaande 
afbeelding voor een voorbeeld van een ketelaansluiting.

Blauw= netvoeding 230 Vac = nul N
Bruin = netvoeding 230 Vac = fase L

Zwart en zwart = kamerthermostaat = I-O 

Zie bovenstaande afbeelding voor de interne aansluitingen van de ontvanger. 

Zw
art

Zw
art

Blauw

Bruin
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Belangrijk: De verbindingsdraad (indien aanwezig) moet worden 
verwijderd van de klemmen van de kamerthermostaat.
Belangrijk: Bevestig de kabelboom van de ontvanger aan de interne 
kabelankers van de ketel.

INSTALLATIE VAN DE ONTVANGER
Bevestig de ontvanger in de buurt van de ketel met behulp van de 
schroeven en pluggen of met behulp van de zelfklevende 
magneetstrips op de externe ketelbehuizing, ook om te bevestigen 
(beide bevestigingshulpmiddelen zijn meegeleverd).
De locatie moet worden gekozen om het licht/knop van de ontvanger 
te kunnen zien. Zonder enige reden mag de ontvangerbox worden 
geopend. Het apparaat kan alleen binnenshuis worden gemonteerd 
en in ruimtes die vrij zijn van water of vocht. De bedrading moet 
voldoen aan de IEE-voorschriften.

RF-adrescode-instelling, als er een andere gebruiker in de buurt is, 
b.v. in het volgende huis kan de ontvanger per ongeluk door de 
zender worden bediend. U kunt een andere RF-adrescode selecteren 
om dit te voorkomen door tijdens het codere de temperatuurknop
3 seconden ingedrukt te houden.
OPMERKING: bevestig de ontvanger niet permanent aan de 
ketelbehuizing.

INSTALLATIE VAN DE ZENDER
De ontvanger en de zender worden reeds gekoppeld geleverd, daarom 
is de coderingsprocedure bij de installatie niet nodig. Als het nodig is 
om de zender en de ontvanger te coderen, moet deze handeling 
worden uitgevoerd terwijl de ontvanger en de zender nog steeds erg 
dichtbij zijn (zie de codeerinstructies).
Controleer voordat u de zender bevestigt of het radiosignaal actief is 
(als er geen communicatie is, knippert de ontvanger onregelmatig 
rood of groen.
Omdat de zender radiogolven gebruikt om met de ontvanger te 
communiceren, moet u er ook rekening mee houden dat metalen 
voorwerpen radiosignalen kunnen verzwakken of afbuigen: dit zijn 
bijvoorbeeld met staal versterkte wanden, archiefkasten, 
keukenapparatuur, spiegels, enz. Het bereik van de Radiostat is 40 
meter in open lucht en 20 meter in gebouwen, afhankelijk van RF-
obstructies zoals hierboven vermeld.
Plaats de Radiostat op een muuroppervlak uit de buurt van obstakels 
en directe warmtebronnen of tocht, in een kamer die wordt verwarmd 
door het verwarmingssysteem. De bevestiging van de zender kan 
worden gedaan met schroeven en pluggen of met dubbelzijdig 
plakband, afhankelijk van de kwaliteit van het muuroppervlak (beide 
meegeleverd). Zie het zijdiagram als referentie om de muur te boren. 
Afstand tussen 2 gaten is 60 mm, boorgat dia. 5mm.
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Bij gebruik van muurpluggen moet de zenderdoos open zijn om de 
schroeven vanuit de doos aan de muurpluggen te kunnen bevestigen. 
Het openen van de zender moet gebeuren door zachtjes op de 
onderste knop en hefboomwerking aan de bovenzijde te drukken. 
Plaats de twee meegeleverde batterijen in de zender met de richting 
zoals intern aangegeven.

60 mm - boor diam. 5 mm

WAARSCHUWING! Raak de printplaat van de zender niet aan, deze 
bevat elektrostatisch gevoelige componenten.
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DE PROGRAMMEERBARE KAMERTHERMOSTAAT 
INSTALLEREN
De Immergas Easy-Stat Pro is een programmeerbare 
kamerthermostaat en moet in de juiste positie worden geïnstalleerd, 
ongeveer 1,5 meter van de grond en mag niet in een van de volgende 
posities worden gemonteerd;
1. In direct zonlicht
2. In de buurt van een warmtebron, d.w.z. radiator, vuur enz.
3. in een gebied waar het kan worden beïnvloed door tocht
4. Bij of achter gordijnen of meubels.

Een typische locatie voor de unit is in een gang of open woonkamer 
die wordt blootgesteld aan de te regelen kamertemperatuur.
De linkerkant van de controller moet minimaal 100 mm verwijderd 
zijn van een hoek of obstakels om de twee AA-batterijen te kunnen 
vervangen. Let bij het verwijderen of vervangen op de juiste polariteit 
op de batterijen.
Scheid de timer door op de boven-, onder- en zijkant van het 
achterste gedeelte te drukken en trek voorzichtig uit elkaar en zorg 
ervoor dat u niet aan de draden in het apparaat trekt. Koppel de 
draden los van de PCB.

Knop

draaiknop

Temperatuur

Plaats de achterplaat op een geschikte locatie en zorg ervoor dat deze 
waterpas is en dat er een opening van 100 mm aan de linkerkant is en 
markeer vervolgens de schroefposities op de muur. Boor met een boor 
van 5 mm de gaten in de muur en steek de pluggen erin. Zet de 
achterkap op zijn plaats vast met de meegeleverde schroeven. Bied de 
timer aan tot aan de achterplaat en sluit de draad opnieuw aan op de 
PCB. Duw de timer op zijn plaats en zorg ervoor dat deze aan elke 
kant is vastgeklikt.
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7

boor diam. 5 mm

DISPLAY EN SYMBOLEN
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Symbool Beschrijving en functie

Timer verwarmingsfunctie, volgens de 
ingestelde tijdsperioden.

Standby mode, Verwarming uitgeschakeld

Party mode. verwarming blijft ingeschakeld

Overwerk mode. Overrides de timersetting

Dag van de week indicator

Tijd display

Uren indicatie, Verwarming aan

Temperatuur display

Lege batterij indicator

Verwarmingsvraag aan

Economy Temperatuur. Minimum

Exit program menu
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INBEDRIJFSTELLING PROCEDURE.
De controller wordt pre-commissioned geleverd (gekoppeld aan de 
ontvanger). Als de timer aan een nieuwe ontvanger moet worden 
gekoppeld, moet de volgende procedure worden gevolgd.

1) Druk gedurende 5 seconden op de verzendknop         van de 
ontvanger,  de led  knippert
2) Druk 5 seconden op de zendknop        op de timer en de timer zal 
koppelen met de ontvanger, aangegeven wanneer het ontvangerlampje 
stopt met knipperen.
3) Druk op de draaiknop (zie fig 2) om de procedure te verlaten.

INSTELLEN VAN DE KAMERTEMPERATUUR 
(INSTELLEN TEMPERATUUR)

Draai de draaiknop naar de gewenste kamertemperatuur     en druk 
op de temperatuurknop om de gewenste ingestelde temperatuur voor de 
verwarmingsperiodes op te slaan. Het display     keert dan terug naar 
de huidige kamertemperatuur.

Het is mogelijk om de opgeslagen ingestelde temperatuur te bekijken via de 
temperatuur-knop           :
- Tijdens een aan-periode wordt de ingestelde temperatuur weergegeven en 
tijdens een uit-periode wordt de ECO-temperatuur weergegeven.
- Bij override wordt de gevraagde override-temperatuur weergegeven.

DE WERKMODUS INSTELLEN

De timer heeft drie werkmodi die kunnen worden geselecteerd door op de 
verzendknop te drukken

1) UIT Verwarming uitgeschakeld

2) TIMER           Verwarming wordt ingeschakeld volgens timer setting

3) PARTY            Verwarming constant ingeschakeld   
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INSTELLEN VAN DE TIJD / DAG EN VERWARMINGS 
PROGRAMMA
Houd de draaiknop 5 seconden ingedrukt en het uur gaat knipperen. 
Druk nogmaals en het uur wordt weergegeven, draai aan de knop om 
het juiste uur in te stellen en druk op de knop om op te slaan (24h). 
Draai aan de knop en de minuten gaan knipperen. Druk nogmaals en de 
minuten worden weergegeven, draai aan de knop om de juiste minuten 
in te stellen en druk op de knop om op te slaan.

Draai nogmaals aan de knop en de dagen van de week gaan knipperen
           druk op de knop en de dagen van de week worden 

weergegeven, draai aan de knop om naar de juiste dag van de week te 
bladeren (1 is maandag) en druk op de knop om op te slaan.
Draai nogmaals aan de knop om toegang te krijgen tot de instellingen 
voor verwarming aan/uit. De dagen van 1 tot 5 zijn onderstreept

           (maandag tot vrijdag), druk op de knop om de 
tijdsperioden voor verwarming aan/uit in te voeren. Het display toont 
een grafiek                   met de bovenkant die elk uur van de dag en de tijd 
vanaf middernacht voorstelt. Draai aan de knop om door de uren van de 
dag te bladeren en druk op de zendknop         om een aan-periode te 
selecteren. grafiek voor elk geselecteerd uur. Om een geselecteerde aan-
periode te verwijderen, drukt u op de         temperatuurknop en het vaste 
blok zal verdwijnen. Druk op de knop om de instellingen op te slaan.

Draai aan de knop en 6 en 7 worden onderstreept                        (zaterdag en 
zondag), druk op de knop om de aan/uit-tijden van de verwarming in te 
voeren. Het display toont bovenaan een grafiek               die elk uur van de dag 
en de tijd vanaf middernacht weergeeft. Draai aan de knop om door de uren 
van de dag te bladeren en druk op de verzendknop         om een aan-periode 
te selecteren. blok in de grafiek voor elk geselecteerd uur. Om een 
geselecteerde aan-periode te verwijderen, drukt u op de temperatuurknop
         en het vaste blok zal verdwijnen.Druk op de knop om de instellingen op 
te slaan.
Draai aan de knop en dag één gaat knipperen; dit geeft de mogelijkheid om 
indien nodig verschillende aan/uit-periodes voor de verwarming in te 
stellen voor afzonderlijke dagen.                       Om elke dag in te stellen volgt u 
de bovenstaande procedure voor elke dag. Als er geen verschillende 
daginstellingen nodig zijn, draait u de knop elke dag door om naar de 
volgende functie te gaan.
Nadat de aan/uit-periodes van de verwarming zijn ingesteld, draait u aan 
de knop en wordt           weergegeven. Dit vertegenwoordigt de instelling 
van de minimale kamertemperatuur tijdens een uit-periode van de 
verwarming. Druk op de knop om het menu te openen en draai aan de 
knop om de temperatuur in te stellen op de gewenste instelling (bijv. 
14⁰C), druk op de knop om op te slaan.
Draai aan de knop en     verschijnt, druk op de knop om het 
programmeermenu te verlaten. Als alternatief wordt het na 1 minuut 
automatisch afgesloten.
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TIJDELIJKE OVERWERK-FUNCTIE

De verwarming kan op elk moment tijdens een aan- of uit periode 
worden opgeheven door de knop naar de gewenste temperatuur te 
draaien en op de knop te drukken om te accepteren. De controller zal 
deze ingestelde temperatuur handhaven tot de volgende tijdsperiode 
is bereikt. Om de override-functie te verlaten voordat de volgende 
tijdsperiode op de verzendknop drukken.

PARAMETER SETTINGS
Vorst bescherming
Vorstbeveiliging schakelt de verwarming in als de kamertemperatuur 
onder de ingestelde temperatuur komt (bijv. 4⁰C) om te voorkomen 
dat de leidingen bevriezen.

Druk 5 seconden op de temperatuurknop         en FrSt 01 zal 
verschijnen, druk op de draaiknop om het menu te openen en de 
temperatuur zal verschijnen. Draai aan de knop om de temperatuur in 
te stellen en druk op de knop om op te slaan.

Verwarming uit
Deze instelling regelt het uitschakelpunt voor de verwarming om een 
gelijkmatige temperatuur te behouden, b.v. als de ingestelde 
temperatuur 20⁰C is en de verwarming uit instelling is 0,6, dan zal de 
verwarming uitschakelen wanneer de kamertemperatuur 20,6⁰C 
bereikt.

Draai de knop naar HOFF 02, druk op de knop en de temperatuur 
wordt weergegeven, draai aan de knop om de temperatuur aan te 
passen en druk op de knop om op te slaan.

Verwarming aan
Deze instelling regelt de temperatuur waarbij de verwarming weer 
wordt ingeschakeld nadat de ingestelde temperatuur is bereikt, b.v. als 
de temperatuur is ingesteld op 20⁰C zal de verwarming worden 
uitgesteld totdat de kamertemperatuur daalt met de ingestelde 
hoeveelheid. Bijvoorbeeld; een instelling van 0,5⁰C betekent dat de 
verwarming aangaat als de temperatuur daalt tot 19,5⁰C.
Draai de knop naar H. Op 03, druk op de knop en de temperatuur 
wordt weergegeven, draai aan de knop om de temperatuur aan te 
passen en druk op de knop om op te slaan.
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Kalibratie van de kamertemperatuursensor

Draai de knop naar CALI 04; druk op de knop om het menu te openen en 
de temperatuur zal verschijnen. Het is nu mogelijk om aan de knop te 
draaien om de kalibratie van de temperatuursensor aan te passen.
Opmerking: dit moet worden ingesteld met behulp van een nauwkeurige 
thermostaat ter vergelijking. Wanneer de temperatuur is ingesteld, drukt 
u op de knop om op te slaan.

Batterij bijna leeg opheffen

Wanneer de batterijen in de controller uiteindelijk hun lading verliezen 
en de controller stopt met werken, kan de verwarming handmatig 
worden in- en uitgeschakeld door op de knop op de ontvanger te 
drukken. In deze modus zal de ontvanger de verwarming constant 
inschakelen en de door de ketelthermostaat ingestelde 
aanvoertemperatuur handhaven, door nogmaals op de ontvangerknop 
te drukken wordt de verwarming uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen 
om zo snel mogelijk nieuwe batterijen te plaatsen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequency 868 MHz+

230 VAC ± 10%, 50 Hz

1,2W

Max. 1A bij 230 VAC

• Koppeling via RF:

• Voeding:

• Opgenomen vermogen:

• Relais max. schakelvermogen:

ZENDER

• Koppeling via RF:

• Voeding:

• Temperatuur instelling:

• Display temperatuur:
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Frequency 868 MHz 

2 x 1.5AA - alkaline batterijen 

3°C tot 35°C in 0.2°C stappen  -9.9°C

 to 50°C in 0.2°C stappen

ONTVANGER
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UE DECLARATION OF CONFORMITY
(N. 831020-00)

(3.031389) - EASY STAT PRO

Name and address of the manufacturer or his authorised 
representative:

IMMERGAS S.p.A. via Cisa Ligure 95, 42041 Brescello RE Italy
This declaration of conformity is issued under the sole 

responsability of the manufacturer.

Object of the declaration:
ROOM THERMOSTAT

WIRELESS RF Room Thermostat, transmitter and receiver 
with Non-SRD

The object of declaration described above is in conformity with 
the relevant Union harmonisation legislation:

DIRECTIVE 2014/53/UE

References to the relevant harmonised standards used or 
references to the other technical specifications in relation to 

which conformity is declared:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

PHOENIX TESTLAB NB: 0700 - Cert. N° 20-211165
Signed for and on behalf of: IMMERGAS S.p.A.

Brescello, :  20/10/2020

Manager R&D Guareschi Mauro
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www.immergas.nl

Immergas Nederland B.V.
Nikolaus Ottostraat 16
8013 NG ZWOLLE
Tel. 038-7851810
E-Mail info@immergas.nl
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