
Gebruiksaanwijzing 

voor de bewoner

Individuele regeling van 
de kamertemperatuur

Uponor Smatrix Wave  
Digitale ruimtesensor T-166

Uponor Smatrix Base  
Digitale ruimtesensor T-146
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Algemene gebruiksaanwijzing

Functietoetsen

De volgende afbeelding toont de toetsen waarmee de digi-
tale thermostaten worden bediend.

Tijdens de inbedrijfstelling wordt de softwareversie gedu-
rende ca. 3 seconden op het display weergegeven. Dan 
wordt de werkingsmodus van de thermostaat geactiveerd.

Pos. Beschrijving

A

B

 worden gebruikt voor:

• Instellingen kamertemperatuur 
(richttemperatuur)

• Instellingen in de menu's Instellingen

C Gebruik de OK-toets om:

• weergave van de actuele bedrijfsgegevens en 
van de waarden van de eventueel aangesloten 
temperatuursensoren (b.v. vloersensor)

• het instellingenmenu openen/verlaten
• een instelling bevestigen

A B

C

Ingebruikneming van de thermostaten

Weergave van de 
softwareversie 
(voorbeeld)

Belangrijk!

Reset de thermostaat niet naar de fabrieksinstellingen, 
tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Een reset wist de 
registratiegegevens in de thermostaat en zet de 
parameterwaarden terug op de standaardwaarden.
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Belangrijkste functies van Uponor Smatrix 
Thermostaat T-166 en T-146

De display

De Smatrix thermostaten zijn uitgerust met een display. 
Hieronder staan alle symbolen en tekens die op het display 
kunnen worden weergegeven:

Pos. Symbool Beschrijving

F Menu Instellingen

Menu Instellingen, nummer

G Verwarmingsbehoefte

Koelvraag

H
Normale modus

I ECO-modus (= energiebesparende modus)

F

A

G C
B

E

D

H I

Pos. Symbool Beschrijving

A Geef temperatuur weer.

Parameters in het menu Instellingen

B
Indicator voor lege batterij (alleen T-166)

C
Temperatuur eenheid, wordt weergegeven 
wanneer de teken groep A een temperatuur

D Verbindingsindicator

E Interieur temperatuur display

Binnentemperatuur met vloertemperatuur-
grensindicator

Weergave grondtemperatuur

Weergave buitentemperatuur

De tekst Err en een knipperend sensorsymbool 
duiden op een defecte sensor.

nur T-166



4  l  Uponor Smatrix T-166 en T-146 Bedieningshandleiding voor de bewoner

Menu's met instellingen (overzicht)

Hieronder vindt u een overzicht van de instelmenu's van de 
kamertemperatuursensor. Alle relevante parameters zijn 
reeds bij de inbedrijfstelling aan het systeem aangepast en 
door uw verwarmingsspecialist ingesteld.

Breng alleen wijzigingen aan in de menu's die in de 
onderstaande tabel zijn gemarkeerd voor gebruikers/
bewoners. Verdere instellingen voor de specialist zijn te 
vinden in de instructies die bij de regelapparatuur zijn 
gevoegd.

Belangrijk!

Onjuiste instellingen kunnen storingen veroorzaken. Dit 
kan tot gevolg hebben dat de kamer niet de gewenste 
temperaturen bereikt. Als u niet zeker bent van de 
instellingen, neem dan contact op met uw verwar-
mingsspecialist.  

Menu Beschrijving Instelling door de
gebruiker/
bewoner

installateur

02 Omschakeling verwarming/koeling. Dit menu is niet zichtbaar 
als de thermostaat is toegewezen aan een regelaar. geen ja

03 Dit menu wordt gebruikt om de temperatuurverlaging 
(verwarming) of temperatuurverhoging (koeling) voor de 
ECO-modus in te stellen.

ja ja

04 Indien een externe voeler op de thermostaat wordt 
aangesloten, moet een regelmodus worden gekozen, zodat 
rekening kan worden gehouden met de extra functies van de 
voeler.

RT = Kamertemperatuur 
RFT = Ruimtetemperatuur met externe vloersensor  
RS = Afstandssensor 
RO = Ruimtetemperatuur met buitensensor op afstand

geen ja

05 In dit menu wordt een bovengrens voor de maximaal 
toelaatbare grondtemperatuur ingesteld. Dit menu is alleen 
zichtbaar als de RFT-regelmodus is geactiveerd in het menu 
Instellingen 04.

geen ja

06 In dit menu wordt een grenswaarde voor de minimaal 
toelaatbare vloertemperatuur ingesteld. Dit menu is alleen 
zichtbaar als de regelmodus RFT is geactiveerd in het 
instellingenmenu 04.

geen ja

07 Dit menu wordt gebruikt om in te stellen of koeling in de 
kamer is toegestaan of niet. geen ja

08 Dit menu wordt gebruikt om de eenheid voor de 
temperatuurweergave in te stellen. ja ja

10 Dit menu wordt gebruikt om de tijd en datum in te stellen. 
Deze instelling is vereist voor de timerprogramma's voor 
deze thermostaat.

ja ja

11 Kalibratieruimte temperatuur ja ja

Het momenteel weergegeven 
instellingenmenu 
rechtsboven in het display 
knippert. Gebruik de toetsen 

 om het gewenste
instellingenmenu te 

U krijgt het 
bedieningsscherm te zien. 
Als u op de OK-toets drukt 
gedurende ca. 5 seconden, 
kunt u de instellingenmenu's 
openen.

U kunt de 
instellingenmenu's als volgt 
openen

1

5 Sek.

2
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Handmatig verhogen of verlagen van de insteltemperatuur

Hieronder wordt beschreven hoe u de huidige 
kamertemperatuur handmatig kunt verhogen of verlagen. De 
instelling blijft behouden tot de volgende handmatige wijziging.

Opmerking

• Verander de gewenste kamertemperatuur slechts in 
kleine stappen (1 - 2 graden) om te voorkomen dat de 
kamer oververhit raakt of te ver afkoelt.

• Houd er rekening mee dat de nieuwe gewenste 
kamertemperatuur pas na een bepaalde tijd wordt 
ingesteld, afhankelijk van het verwarmingssysteem 
en de vloerconstructie. 

De invoer is nu voltooid en 
de regelaar stelt de nieuwe 
gewenste kamertemperatuur 
met een tijdvertraging in

U ziet het bedieningsscherm. 
Druk 2 keer op de  
toetsen om naar het 
instelscherm te gaan voor 
het invoeren van de nieuwe 
ingestelde temperatuur.

De huidig ingestelde 
temperatuur wordt getoond 
en knippert. 

5

Gebruik de  toetsen 
om de nieuwe gewenste 
waarde in te stellen.

Na de invoer wordt het 
bedieningsscherm na een 
paar seconden automatisch 
weer weergegeven. De 
invoermodus kan ook worden 
beëindigd door eenmaal op 
de OK-toets te drukken.

4

1

2 x

2 3
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Vervangen van de batterij (alleen T-166)

Vervang gebruikte batterijen

Schoonmaken van de ruimtesensor

1  Draai de thermostaat weg van 
de houder

2  Til hem iets op en neem hem uit 
de houder

3  Verwijder de gebruikte batteri-
jen en vervang ze door nieuwe 
1,5 V AAA (alkaline) batterijen. 
Let op de juiste polariteit.

Opmerking

• Vervang de batterijen altijd per twee
• Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de 

nieuwe batterijen.
• Gooi gebruikte batterijen niet bij het  

huisvuil, maar breng ze naar een geschikt 
inzamelpunt. 

U kunt de ruimtesensor en het display schoonmaken met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen 
agressieve schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in de thermostaat komt. Als de Uponor regelcomponenten 
aan de wand zijn gemonteerd, laat ze dan aan de wand zitten om te worden gereinigd.

Hieronder wordt beschreven hoe u de batterijen in de 
thermostaat kunt vervangen.

Vervang de batterijen wanneer het symbool "Batterij bijna 
leeg" op het display verschijnt. De in de thermostaat 

ingestelde gegevens blijven bewaard voor de duur van de 
batterijwissel. Na het vervangen van de batterij wordt de 
draadloze verbinding tussen de thermostaat en de regelaar 
automatisch hersteld.

3

2

1
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