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Honeywell

PRODUCTINFORMATIE

T87G1006
AAN/UIT KAMERTHERMOSTAAT

NL0H-0002NL15 R0203

KENMERKEN
• Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door ver-

draaiing van de instelring, voor het wijzigen van de inge-
stelde temperatuur.

• Op een halve graad nauwkeurig instelbaar.
• Groot scherm dat informatie geeft over de heersende 

ruimtetemperatuur.
• Vlamsymbool in het scherm geeft aan wanneer er warmte-

behoefte is.
• Werkt zonder batterijen, voeding vindt plaats via het cv-

toestel.
• Zwakstroom (24 Volt) aan/uit-regeling.
• Eenvoudige montage, past op montagegaten van de 

bekende Honeywell Round en op een inbouwlasdoos. 
Extra grote afdekplaat leverbaar (MPL1001-W).

TOEPASSING
De Round On/Off is een digitale zwakstroom kamerthermo-
staat die zeer nauwkeurig regelt. De Round On/Off is geschikt 
voor aan/uit-regeling van de meeste cv-installaties.
In het scherm wordt, naast de actuele ruimtetemperatuur, de 
warmtebehoefte getoond.

De Round On/Off werkt zonder batterijen. De voeding vindt 
plaats via het cv-toestel.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning

Nominaal : 24 Volt, wisselstroom (50 Hz) of gelijkstroom
Minimaal : 18 Volt
Maximaal : 30 Volt
Bij spanningsuitval blijven uitlezing en instelling een halfuur 
gehandhaafd.

Schakelstroomsterkte

Nominaal : 0,02...1,2 A
Inschakelen : 3,5 A (maximaal)

Stroomopname uit regelcircuit (power stealing)

Temperatuurinstelbereik

5..35 °C in stappen van 0,5 °C.

Elektrische aansluiting

• Twee aansluitklemmen voor draden van 0,15 tot 1,5 mm2 

(kerndoorsnede).
• Polariteitongevoelig (draden mogen worden verwisseld, 

bestaande bedrading kan worden gebruikt).
• Invoer bedrading aan achterzijde van de montageplaat, 

door vergrootbare kabelinvoeropening.

Ingeschakeld : circa 2,5 mA

Uitgeschakeld: circa 1,8 mA (bij ontladen supercondensator)
circa 0,25 mA (bij opgeladen supercondensa-
tor)

Maximum aantal schakelingen per uur

Standaard : 6 keer per uur.*
(fabrieksinstelling)

Montage

Direct op de wand of op een inbouwlasdoos.

Afmetingen

Diameter grondplaat : 82,5 mm.
Wandplaat met vergrote diameter : 95,0 mm, 
(type MPL1001-W, afzonderlijk te bestellen).

Omgevingscondities

Temperatuur: in bedrijf : 0...40 °C,
buiten bedrijf : -10...55 °C.

Vochtigheid: 0...90 % (relatieve vochtigheid), 
niet condenserend, niet corrosief.

Goedkeuringen

Voldoet aan EC-richtlijnen (Laagspanning en EMC).

* Aanpassing van het aantal schakelingen aan de snel-
heid van de warmteoverdracht is mogelijk door wijziging 
van het aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6, 9 
of 12 keer per uur). Raadpleeg uw installateur.
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Plaatsing thermostaat

3a

De draai-/instelring losnemen

Montage rechtstreeks op de muur

4

NB: De benodigde pluggen en 
montageschroeven worden 
meegeleverd.

Pluggen (2x)

Kabeldoorvoeropening 
(vergrootbaar)

Schroeven (2x)

2

Schakel altijd de netspanning van het cv-toestel uit 
voordat u met het installeren van de thermostaat 
begint

De montageplaat verwijderen

3b

Thermostaat aan 
bovenzijde naar 

beneden drukken, 
lostrekken en 

naar onderen 
wegkantelen.

Montage op standaard inbouwlasdoos

5

NB: Gebruik de bij de inbouw-
lasdoos geleverde M3-boutjes.

Kabeldoorvoeropening 
(vergrootbaar)

M3-boutjes (2x)

INSTALLATIE
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max. 6 mm

Aansluiting bedrading

6

Kabeldoor-
voeropening 
(vergrootbaar)

NB: Kabeldoorvoeropening niet 
te groot maken. Voorkom tocht 
door de installatiebuis of uit de 
muur.

ø min. 0,15 mm2

   max. 1,5 mm2

Aanbrengen thermostaat op montageplaat

8a

Hier inhaken.

Thermostaat omhoog 
kantelen en aan 
bovenzijde vastdruk-
ken.”klik!”. (zorg dat 
de contactpennen in 
de contactbus-
sen van het 
klemmen-
blokje vallen).

STAP 2

STAP 1

Plaatsen draai-/instelring

8c

Aansluitschema

7

Round On/Off

cv-toestel

T87G1006

R W

*

*

Klemnummers cv-toestel 
afhankelijk

*

Aanbrengen van borgschroef (meegeleverd)

8b
Eventueel borgschroef aan-
brengen ter voorkoming van 
diefstal van de thermostaat.
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Honeywell... thuis in comfort

Wijzigingen voorbehouden

1

2

A

Scherm

De digitale cijferaanduiding in het scherm geeft de vol-
gende informatie weer:
• De heersende ruimtetemperatuur tijdens normaalbe-

drijf.
• De ingestelde temperatuur (knipperend na verdraaiing 

van de instelring).
• Een storingssituatie, zie STORINGEN.
Het vlamsymbool is zichtbaar als er warmtebehoefte is.

Bedieningsorgaan

Draai-/instelring voor het wijzigen of controleren van de 
ingestelde temperatuur.

1

2

A

In bedrijf stellen

Bij het in bedrijf stellen van de thermostaat, verschijnen gedu-
rende enkele seconden achtereenvolgens de volgende scher-
men:

Het volledige scherm (alle segmenten),

de code van de microprocessor (bijvoorbeeld),

de standaard ingestelde temperatuur knippe-
rend (17 °C, fabrieksinstelling),

de heersende temperatuur (bijvoorbeeld).

Direct hierna kan de thermostaat op de gewenste temperatuur 
ingesteld worden (zie hieronder).

Uitlezen van de temperatuurinstelling

Verdraai de draai-/instelring één voelbare klik rechts- of 
linksom. De temperatuurinstelling wordt gedurende enkele 
seconden knipperend weergegeven.

Wijzigen van de temperatuurinstelling

Draai de instelring rechtsom voor het verhogen en linksom 
voor het verlagen van de temperatuurinstelling. Bij de eerste 
klik wordt de huidige instelling weergegeven. Iedere klik 
daarna verhoogt c.q. verlaagt de instelling met 0,5 °C. De 
nieuw ingestelde waarde wordt gedurende enkele seconden 
knipperend weergegeven, daarna verschijnt weer de heer-
sende ruimtetemperatuur.

STORINGEN
Het scherm is leeg

Knipperende “E” op het scherm

De temperatuuruitlezing en -instelling veranderen niet

Oorzaak Wat te doen

Geen voeding naar thermostaat. Er zijn twee mogelijkheden:

1. De voeding van het cv-toestel is uitgeschakeld (netspanningson-
derbreking).

2. De verbinding tussen het cv-toestel en de thermostaat is onder-
broken of er is een kortsluiting.

1. Controleer of het cv-toestel op de netvoeding is aangesloten (ste-
ker in het stopcontact en bedrijfsschakelaar, indien aanwezig, 
aan).

2. Controleer de bedrading en de aansluiting van de thermostaat.

Oorzaak Wat te doen

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De ruimtetemperatuur ligt buiten het bereik van het temperatuur-
meetcircuit.

2. Het temperatuurmeetcircuit van de thermostaat functioneert 
mogelijk niet goed.

1. Controleer de ruimtetemperatuur.

2. Raadpleeg uw installateur.

Oorzaak Wat te doen

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Er wordt warmtapwater geleverd (bij bepaalde combi-ketels)
2. De watertemperatuur in het cv-toestel heeft de ingestelde maxi-

male waarde overschreden
3. De voeding van het cv-toestel is uitgeschakeld (netspanningson-

derbreking)

1. Niets; zodra het cv-toestel klaar is met de warmtapwaterlevering, 
zal de thermostaat weer normaal functioneren.

2. Niets; zodra de watertemperatuur voldoende is gedaald, zal de 
thermostaat weer normaal functioneren.

3. Controleer of het cv-toestel op de netvoeding is aangesloten (ste-
ker in het stopcontact en bedrijfsschakelaar, indien aanwezig, 
aan).

Bediening


