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MODULINE 10
Modulerende kamerthermostaat

MODULINE 15
Modulerende kamerthermostaat
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INSTALLATIE INSTRUCTIE

Verbind de ModuLine 10/15 met de aan-
sluitklemmen 3 en 4 van de ketel.

WAARSCHUWING: De ModuLine 10/15 kan defect raken indien deze aangesloten wordt 
op de aansluitklemmen 1 en 2 van de ketel.



WANDTEMPERATUUR CORRECTIE
Wanneer de weergegeven temperatuur op het display afwijkt van de door u gemeten kamertemperatuur, 

is het mogelijk de weergegeven temperatuur als volgt te wijzigen:

INSTELLING OPWARMING
Wanneer de temperatuur in de woonkamer doorschiet bij het opwarmen van de woning, 

is het mogelijk met deze instelling de overshoot te beperken.

Overshoot

Tijd

T

Druk max. 2 sec.

Druk max. 2 sec. Druk max. 2 sec.

Tijd

T

binnen 4 sec.

Druk 2-5 sec.

Display

Druk 2-5 sec.

Display

Verdraai de draaiknop totdat de gewens-
te temperatuur in het display staat.

Druk binnen 4 seconden nogmaals 
2 tot 5 seconden om de wijziging te
bevestigen.

Druk 2 tot 5 seconden. In het display
verschijnt een knipperend symbool.

Handeling bij het constateren van doorschieten van de kamertempertuur (overshoot) 
bij het opwarmen van de woning:

- druk maximaal 2 seconden, de standaard instelling 1 verschijnt.
- druk nogmaals maximaal 2 seconden om de instelling met 1 sprong te verhogen. 
Na circa 4 seconden springt het display terug naar de gemeten kamertemperatuur. 
Na de eerst volgende aanwarmperiode kunt u het resultaat van de verstelling controleren. 
Indien dit nog niet het gewenste resultaat geeft, kunt u de instelling verder verhogen tot maximaal stand 3.

Maximale kabellengte is 30 m.
Kabel doorsnede tussen 1,0 en 2,5 mm2

De thermostaatkabel mag maximaal 2 meter langs een 230 VAC kabel gelegd worden.
Minimaal in te stellen temperatuur is 7ºC
Maximaal in te stellen temperatuur is 32,5 ºC
Meetnauwkeurigheid ±1 ºC
Display code 7 De temperatuurinstelling is buiten het bereik van de temperatuurvoeler
Display code --- Een vergrendelende storing van de ketel

De Nefit Moduline 10 en Moduline 15 voldoen aan de Europese norm.
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