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Handleiding voor de eindgebruiker 

Thermostaatdisplay, DST 

Overzicht van bedienings- en weergavefront 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Knop ‘Dag’: stuurt comfort 1. (Lang drukken = instelling opslaan) 
2. Knop ‘Nacht’: stuurt comfort 2.  (Lang drukken = instelling opslaan) 
3. Knop ‘Hoger’: verhoogt de instelling 
4. Knop ‘Lager’: verlaagt de instelling 
 
5. Bovenste regel op het scherm:  
• Geeft standaard de gekozen comfort aan. 
• Geeft detailwaardes aan bij instellingen. 
 
6. Onderste regel op het scherm: geeft de gemeten temperatuur weer.  
• Indien de gemeten waarde negatief is, wordt een ‘-‘ ervoor weergegeven. 
• Als de verwarming ‘Actief’ is, wordt dit rechtsonder aangegeven met een zwart 

vlak. 
 
Waarschuwing: 
De temperatuur is niet lager instelbaar dan 5°C. 
Dit enkel om in de winterperiode een minimum vorstbewaking te voorzien. 
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Handleiding voor de eindgebruiker 

Thermostaatdisplay, DST 

• Overzicht van de functies 	  
1. De gemeten temperatuur 
De gemeten temperatuur wordt altijd op de 
onderste regel weergegeven. 
 
2. Een comfort gebruiken 
• Druk de knop ‘Nacht’ of ‘Dag’. 
• De ingestelde temperatuur verschijnt 5 sec. 
• Daarna wordt de omschrijving getoond. 
 
3. Een comfortwaarde aanpassen. 
• Selecteer de gewenste temperatuur met de 

pijltoetsen. 
• Druk op de gewenste comforttoets tot de tekst 

‘Saved’ op het scherm verschijnt. (+/- 4sec) 
• Na 5 sec wordt de omschrijving van de 

geselecteerde comfort wordt getoond. 
 
4. Een temperatuur instellen zonder 
comfortwaarde  
• Selecteer de gewenste temperatuur met de 

pijltoetsen. 
• Na 5 sec wordt de geselecteerde waarde 

doorgestuurd. 
• Een aangepaste tekst wordt weergegeven. 
 
5. Weergave aan/uit van de verwarming  
Als de verwarming ‘Actief’ is, wordt rechts, naast de 
gemeten waarde, een zwarte rechthoekje 
weergegeven. Deze signalisatie wordt niet door de 
display berekend, maar is de actuele status van de 
sturing 

TIP: 
Bestaande automatisatie kan winter en zomer gebruikt worden. 
De eindgebruiker kan zelf op elk moment de comfortwaardes aanpassen en 
zo in de zomer een temperatuur van bv 10°C instellen. In de tussenseizoenen 
kan deze wat hoger gezet worden, en in de winterperiode kan deze nog 
verhoogd worden. (Zie punt 3)  


