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Homematic IP radiatortermostat     

Danfoss adaptere (RA, RAV og RAVL)
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Støttering

Møtrik M4

Skrue til topstykke M4 X 12 mm

1,5 V LR6/micro/AA batterier 

Brugervejledning

Dokumentation © 2015 eQ-3 AG, Tyskland.
Nærværende manual er ophavsretligt beskyttet. Oversættelse fra orginal 
version på tysk. Med forbehold for alle rettigheder. Uden producentens 
forudgående samtykke må der hverken foretages hel eller delvis kopiering, 
reproduktion, forkortelse eller videregivelse, hverken af mekanisk eller 
elektronisk art.
Typografiske og printfejl kan ikke udelukkes. Dog er informationen i 
nærværende manual gennemgået regelmæssigt og nødvendige rettelser vil 
blive foretaget i den efterfølgende udgave. Vi accepterer intet ansvar for 
tekniske eller typografiske fejl eller konsekvenser heraf.
Alle varemærker og industrielle ejendomsrettigheder er anerkendt. Printet 
i Hong
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fremskridt.
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Information om denne manual

1 Information om denne manual
Vejledningen indeholder nødvendig information til 
ibrugtagning og betjening. Vejledningen læses grundigt 
igennem, før enheden tages i brug. Vejledningen skal opbevares 
og videregives til efterfølgende brugere. 

Symboler

2 

OBS!
Gør opmærksom på en fare med mulig personskade.

Henvisning
Kendetegner en vigtig eller nyttig information.

Sikkerhedsoplysninger

Åbn ikke enheden. Enheden indeholder ikke 
reservedele, som kræver vedligeholdelse af brugeren. 
Ved fejl på enheden, kontakt en fagkyndig. 

Af sikkerheds- og ophavsmæssige årsager (CE) er 
uautoriserede ændringer af enheden ikke tilladt.
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Sikkerhed

Enheden må kun betjenes i tørre og støvfrie områder 
og skal beskyttes mod fugt, vibrationer, permanent 
sollys eller andre varmestråler, kulde eller mekaniske 
belastninger.

Enheden er ikke legetøj. Skal holdes væk fra børn. 
Emballage må ikke ligge inden for rækkevidde af børn. 
Plastikstrips og plastikposer, polystyren og lignende 
kan være til fare for børn.

Producenten har ikke ansvaret for personskader eller 
materielle skader som følge af forkert brug eller 
manglende overholdelse af fareoplysningerne. I sådanne 
tilfælde bortfalder garantikravet. Der hæftes ikke for 
følgeskader. 

Enheden må kun benyttes i boliger.

Ved brug af enheden til andre formål end beskrevet i 
nærværende manual bortfalder ethvert garantikrav 
samt ansvar fra producenten. 
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Funktions- & enhedsoversigt

3 Funktions- & enhedsoversigt
Med Homematic IP radiatortermostaten kan du nemt og 
hurtigt regulere rumtemperaturen via Homematic IP 
smartphone app'en. Du kan desuden oprette op til tre 
forskellige varmeprofiler med op til 6 varmefaser per dag - 
helt efter dine behov.

IP radiatortermostaten kan kodes ind i Homematic IP app'en via 
et access point. Ved tilkobling med en vindues-/dørkontakt 
skrues der automatisk op/ned for temperaturen, når et vindue 
eller en dør åbnes/lukkes. Ved tilkobling med en IP 
rumtermostat kan temperaturen styres via denne både manuelt 
og inde i app'en. 

Radiatortermostaten passer til alle gængse radiatorventiler og er 
nem at installere - uden at skulle tømme radiatoren for vand 
først. Med boost-funktionen kan kølige rum hurtigt varmes op.
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Generel information

Enhedsoversigt (Se figur 1):
(A) Metalmøtrik
(B) Display
(C) Systemtast
(D) Batteridæksel
(E) Kontrolhjul/boost-knap

Displayoversigt (se figur 2):

(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)

Ventilinformation 
Aktuel temperatur 
Manual drift  
Boost-funktion  
Driftslås  
Åbent vindue

(L) Radiotransmission
(M) Batterisymbol

4 Generel information
Enheden er en del af Homematic IP Smarthome løsningen. Alle 
Homematic IP emnhederne kan nemt indstilles individuelt i 
Homematic IP app'en ved brug af et access point. De 
tilgængelige funktioner er beskrevet i Homematic IP manualen. 
Alle tekniske dokumenter og opdateringer kan findes på 
www.eQ-3.com.
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Ibrugtagning

5 
5.1 

Ibrugtagning
Indkodning

Læs venligst nedenstående inden 
indkodningen påbegyndes.

Tilslut først access pointet i Homematic IP app'en for at 
kunne anvende andre Homematic IP enheder i dit 
system. For mere information, læs venligst manualen til 
access pointet.

For at tilføje radiatortermostaten til dit system, så den kan 
kommunikere med andre Homematic IP enheder, skal du først 
indlære radiatortermostaten i Homematic IP app'en.

For at indlære radiatortermostaten, følg følgende trin:
• Åbn Homematic IP app'en på din smartphone
• Vælg "indlær enhed" i menuen.
• Fjern stripen til batterierne (D) på 

radiatortermostaten.
• Indkodningsmodus er aktiv i 3 m

Du kan manuelt aktivere indkodningsmodus i 3 
minutter ved at trykke Systemtasten (C) (se figur 3).
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Ibrugtagning

5.2 

• Enheden vil automatisk poppe op i Homematic IP 
app'en.

• Indtast de sidste 4 cifre i enhedsnummret (SGTIN). 
Enhedsnummeret sidder på radiatortermostaten samt 
på klistermærket i manualen.

• Vent, indtil indlæringen er afsluttet.
• Ved gennemført indlæring kvitterer Systemtasten med 

et grønt lys. Enheden er nu klar til brug.
• Kvitterer Systemtasten med et rød lys, forsøg forfra.
• Vælg den ønskede funktion, enheden skal have.
• Tildel enheden et rum og navngiv enheden.

Placering
Læs venligst nedenstående inden placeringen 
påbegyndes.

IP radiatortermostaten kan nemt og hurtigt installeres og det 
kan gøres uden at ændre på varmekilden. Det kræver intet 
værktøj og varmekilden skal ikke slukkes først. 

Metalmøtrikken (A) på radiatortermostaten kan bruges 
universalt og uden tilbehør til alle ventiler med et gevind på M30 
x 1,5 fra de mest gængse producenter, som for eksempel:
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Ibrugtagning

• Heimeier
• MNG
• Junkers
• Landis&Gyr (Duodyr)
• Honeywell-Braukmann
• Oventrop
• Schlösser
• Comap
• Valf Sanayii
• Mertik Maxitrol
• Watts
• Wingenroth (Wiroflex)
• R.B.M
• Tiemme
• Jaga
• Siemens
• Idmar

Ved hjælp af medfølgende de adapterer, kan 
radiatortermostaten også installeres på radiatorventilerne 
Danfoss RA, Danfoss RAV og Danfoss RAVL (se afsnittet 
"Adapter til Danfoss").

5.2.1 Montering af radiatortermostat
I tilfælde af synlige skader på den eksisterende 
radiator, ventil eller varmerør, kontakt da en 
fagkyndig.
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Ibrugtagning

Fjern den eksisterende radiatortermostat fra ventilen.
• Rotér termostathovedet til den maksimale værdi (N) 

mod uret (se figur 4).
• Herefter presser termostathovedet ikke længere mod 

ventilspindlen, som gør det nemmere at afmontere den. 

Du kan ændre termostathovedets position på flere forskellige 
måder:

• Møtrik: skru møtrikken mod uret (O). 
Termostathovedet kan derefter afmonteres (P).

• Snap-ons: Termostathoveder, som er sat fast på 
denne måde, kan løsnes ved at skrue bæltet
mod uret (O). Herefter kan termostathovedet
afmonteres (P).

• Kompressionsfittings: Termostathovedet holdes på 
plads via et spændebånd, som holdes lukket ved hjælp 
af en skrue. Løsn skruen og afmontér termostathovedet 
fra ventilen (P).

• Gevind med stilleskrue: Løsn skruen og afmontér 
thermostathovedet (P).

Efter den gamle radiatortermostat er afmonteret, kan IP 
radiatortermostaten monteres via mentalmøtrikken (A) på 
radiatorventilen (se figur 6).

Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en af de medfølgende 
adaptere til Danfoss ventiler (se afsnittet "adapter ti l  
Danfoss) eller den medfølgende støttering (se afsnittet 
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Ibrugtagning

"støttering).

5.2.2 Adapter til Danfoss
En af de medfølgende adaptere til monteres på Danfoss ventilen. 
Ved hjælp af de efterfølgende illustrationer kan den rigtige 
adapter til den givne ventil findes.

Vær opmærksom på, at dine fingre ikke kommer i 
klemme mellem de to halvdele af adapteren.

RA og RAV adapterne er blevet produceret med forspænding 
for at sikre et bedre leje. Brug en skruetrækker under 
monteringen om nødvendigt og bøj den forsigtigt åben 
(se efterfølgende illustrationer).
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Ibrugtagning

Danfoss RA
Danfoss ventilhuse har aflange hak (1) hele vejen rundt, 
som sikrer at adapteren sidder ordentligt fast.

Ved montering er det vigtigt, at stifterne inde i 
adapteren (2) er på linje med hakkene (1) på ventilen. 
Tjek, at en passende adapter til ventilen er sat korrekt 
på.

Når adapteren er monteret på ventilen, skal adapteren 
fastgøres ved hjælp af den medfølgende skrue og møtrik. 

1

2
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Ibrugtagning

Danfoss RAV
Danfoss ventilhuse har aflange hak (1) hele vejen rundt, som 
sikrer at adapteren sidder ordentligt fast.

Ved montering er det vigtigt, at stifterne inde i 
adapteren (2) er på linje med hakkene (1) på ventilen. 
Tjek, at en passende adapter til ventilen er sat korrekt 
på.

Udvidelsesstiften (3) skal fastgøres på ventilstiften på RAV 
ventiler, inden installationen påbegyndes.

2

3

1
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Ibrugtagning

Danfoss RAVL
Danfoss ventilhuse har aflange hak (1) hele vejen rundt, som 
sikrer at adapteren sidder ordentligt fast.

Ved montering er det vigtigt, at stifterne inde i 
adapteren (2) er på linje med hakkene (1) på ventilen. 
Tjek, at en passende adapter til ventilen er sat korrekt 
på.

RAVL adapteren behøver ikke blive skruet på.

2

1
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Ibrugtagning

5.2.3 Støttering

Ventiler fra forskellige producenter kan have forskellige 
toleranceudsving som kan resultere i, at radiatortermostaten 
sidder løst på ventilen. I sådanne tilfælde skal den medfølgende 
støttering (R) monteres på flangen, før radiatortermostaten 
monteres (se figur 5).

5.3 

Når radiatortermostaten er korrekt monteret på ventilen, skal 
en opstartstest, "VALVE adapt", gennemføres. For at gøre 
dette, skal man gøre følgende:

• Så snart "VALVE adapt" vises i displayet, trykkes på 
kontrolhjulet/boost-knappen (E) for at starte 
opstartstesten.

Nu vil aktuatoren udføre opstartstesten og "VALVE install" og 
aktivitetssymbolet "       " vises i displayet. Under opstartstesten er det 
ikke muligt at udføre nogen former for funktioner. Når opstartstesten 
er gennemført, går displayet tilbage til normal visning.

Hvis opstartstesten startes inden montering eller hvis en 
fejlmeddelelse (F1, F2, F3) vises, tryk på kontrolhjulet/
boost-knappen (E) og motoren vil vende tilbage til 
"VALVE install" position.

Opstartstest
Når batterierne er indsat, går motoren i gang. Imens 
vises "VALVE install" og aktivitetssymbolet "   " vises i 
displayet.
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Drift

6 Drift
Efter indlæring og montering, kan enkelte funktioner 
udføres direkte på enheden. 

Hvis radiatortermostaten er i standby-mode, tryk 
da på kontrolhjulet (E) én gang, før funktioner 
aktiveres på enheden. 

• Temperatur: Drej kontrolhjulet (E) til højre eller 
venstre for manuelt at ændre temperaturen på 
radiatoren. I auto-mode vil den manuelt indstillede 
temperatur forblive den samme, indtil varmeprofilen 
ændres. Ved manu-drift forbliver temperaturen den 
samme, indtil en ny, manuel temperatur indstilles.

• Manu og auto mode: Tryk på kontrolhjulet (E) og 
hold den inde for at skifte imellem auto og manu. 
I auto mode er den definerede varmeprofil i 
Homematic IP app'en aktiv. I manu mode kan 
temperaturen indstilles direkte på enheden eller i 
app'en og denne vil forblive den samme, indtil en 
ny, manuel temperatur indstilles. 

• Boost-funktion: Tryk kortvarigt på kontrolhjulet 
(E) for at aktivere boost-funktionen og derved 
lave en hurtig opvarmning af radiatoren ved at 
åbne for ventilen.
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Udskiftning af batterier

7 

Driftlåsen på radiatortermostaten kan aktiveres og 
deaktiveres via Homematic IP app'en. Tryk på menu-
symbolet i app'en og vælg "Enhedsoversigt". Vælg din 
radiatortermostat for at vælge "Aktivér" eller 
"Deaktivér". 

Udskiftning af batterier

Vises symbolet for lav batterispænding ( ) i displayet eller i 
app'en, udskift da batterierne med to nye LR6/micro/AA 
batterier.  

For at udskifte batterierne i radiatortermostaten, følg 
nedenstående trin: 

• Tryk batteridækslet (D) tilbage og ned for at fjerne 
det fra enheden (se figur 7).

• Fjern de gamle batterier.
• Indsæt to nye 1.5 V LR6/micro/AA batterier i og 

vær opmærksom på, at de indsættes korrekt (se 
figur 8).

• Luk batteridækslet igen (D).
• Vær opmærksom på stausvisningen (farvekoden) på 

LED-knappen på radiatortermostaten, mens batterierne 
udskiftes (se afsnittet "Fejl- & statusvisninger".
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Fejlsøgning

Når batterierne er udskiftet, vil radiatortermostaten udføre en 
test (cirka 2 sekunder). Herefter starter radiatortermostaten op 
igen. LED-knappen vil bekræfte, at opstarten er færdig, når 
knappen lyser orange og derefter grønt. 

8 
8.1 

Oplad aldrig standard batterier. Kast ikke batterierne 
ind i ild. Udsæt ikke batterierne for overdreven varme. 
Kortslut ikke batterierne. Det kan øge risikoen for 
eksplosion.   

Brugte batterier bør ikke smides i almindeligt affald! 
Smid dem i stedet til genbrug. 

Fejlsøgning
Lav batterispænding

Så længe batterispændingen tillader det, vil 
radiatortermostaten fortsætte sin drift - selv ved lav 
batterispænding. Afhængig af batterispændingen kan det 
være muligt at bruge radiatortermostaten igen, hvis 
batterierne har fået en kort pause. Hvis batterispændingen er 
for lav under en transmission, vil symbolet for lav 
batterispænding (      ) vises i displayet og den tilhørende 
statusvisning/farvekode vil blive vist på enheden (se afsnittet
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Fejlsøgning

"Fejl- & statusvisninger"). I dette tilfælde skal batterierne 
udskiftes med to nye batterier (se afsnittet "udskiftning af 
batterier"). 

8.2 Instruks ikke bekræftet
Hvis mindst én modtager ikke bekræfter en instruks, vil LED 
knappen på enheden lyse rødt efter endt mislykket instruks. Den 
mislykkede instruks kan skyldes forstyrrelser i den trådløse 
forbindelse. Dette kan skyldes følgende:

8.3 

• Modtageren er ude for rækkevidde.
• Modtageren er ikke i stand til at udføre instruksen 

(instruksfejl, mekanisk blokade etc.)
• Modtageren er defekt.

Driftscyklus
Driftcyklussen er en lovmæssigt reguleret grænse for 
transmissionstiden for enheder med en 868 Mhz frekvens. 
Formålet med denne regulering er at sikre driften af alle enheder 
med en 868 MHz frekvens. 
Den maksimale transmissionstid for enhver enhed, som arbejder 
med en 868 MHz frekvens, er 1% af én time (dvs. 36 sekunder i 
timen). Enheder skal stoppe transmissionen, når 1% grænsen er 
nået, indtil den må starte op igen. Homematic IP enheder er 
designede og producerede i 100% overensstemmelse med dette 
regulativ. 
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Fejlsøgning

Under normal drift når driftscyklussen som udgangspunkt ikke 
grænsen for transmissionstid. Dog kan gentagne indkodninger 
etc. betyde, at grænsen for transmissionstid nås i enkelte 
øjeblikke under opstart og installationsprocesser. Hvis 
transmissionstiden overskrides, lyser LED-knappen langvarigt 
rødt og kan resultere i, at enheden midlertidigt ikke virker 
korrekt. Enheden vil gå tilbage til normal drift igen efter en kort 
periode (maksimalt 1 time).

8.4 Fejl - & statusvisninger

Farvekode Betydning Løsning
F1 Ventildrev

er træg
Tjek, om 
ventilspindlen sidder 
fast

F2 Aktuatorvidde
er for bred

Tjek, om radiator-
termostaten sidder 
ordentligt fast

F3 Justeringsvidde
for smal

Tjek, om 
ventilspindlen sidder 
fast

Batterisymbol
(        )

Batterispænding
er lav

Udskift batterierne (se 
afsnittet "Udskiftning 
af batterier")

Antennesymbol
blinker   ( ) 

Forbindelsen til
Homematic IP
access pointet 
er mistet.

Tjek forbindelsen til
Homematic IP 
access pointet.



54

Fejlsøgning

Hængelås
( )

Driftslås er
aktiveret

Fjern driftslåsen
i app'en

Korte orange
blink

Radiotrans-
mission/forsøg på
transmission

Vent, indtil transmis-
sionen er fuldendt.

1x langt grønt
blink

Instruks
bekræftet

Du kan fortsætte
driften

1x langt rødt
blink

Driftscyklus
overskredet eller
transmission
mislykket

Forsøg igen. (Se afsnit-
tene "instruks ikke 
bekræftet" og "drifts-
cyklus)

Korte, orange
blink
(hvert 10.
sekund)

Indlæring
aktiv

Indtast de sidste fire 
cifre i 
enhedsnummeret for 
at godkende (se 
afsnittet "indkodning"

Kort orange
lys efter grønt 
eller rødt 
bekræftelse

Lav batteri-
spænding

Udskift batterierne (se
afsnittet "Udskiftning 
af batterier")

6x lange røde
blink

Enheden er 
defekt

Tjek app'en for fejl-
meddelelser eller 
kontakt din 
installatør.
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Oprettelse af fabriksindstillinger

1x orange og 1x 
grønt lys (efter
indsættelse af 
batterier

Test Når testen er færdig, 
kan du fortsætte

9 Oprettelse af fabriksindstillinger

Enhedens fabriksindstillinger kan genoprettes. Hvis du 
gør dette, vil alle indstillinger gå tabt.

For at genoprette radiatortermostatens fabriksindstillinger, se 
venligst følgende trin:

• Tryk batteridækslet (D) tilbage og ned for at fjerne det 
fra enheden (se figur 7).

• Fjern det ene batteri.
• Tryk og hold Systemtasten (C) nede, ens du 

indsætter batteriet igen og fortsæt med at holde 
tasten inde, indtil den blinker orange (se figur 3).

• Slip Systemtasten igen.
• Tryk og hold Systemtasten nede igen, indtil knappen 

lyser grønt.
• Slip knappen for at fuldføre nulstillingen.

Enheden vil nu lave en opstartstest.
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Vedligeholdelse & rengøring

10 Vedligeholdelse & rengøring
Enheden kræver ikke anden vedligehold end 
udskiftning af flade batterier, når dette er nødvendigt. 
Kontakt en fagkyndig for eventuelle reparationer. 

Rengør enheden med en blød mikrofiberklud, som er ren og tør. 
Du kan eventuelt fugte kluden med en smule lunkent vand for at 
fjerne genstridige pletter. Brug ikke nogen former for sæbe, som 
indeholder opløsningsmidler, da disse kan opløse plastikken og 
mærkaten. 

11 Generel information om 
radiatordrift

Radiotransmission foregår på en åben transmissionslinje, hvilket 
betyder, at der er en risiko for forstyrrelser. Forstyrrelser kan 
også skyldes stikkontakter, elektriske motorer og defekte, 
elektriske enheder.

Rækkevidden for transmissionen inde i bygninger kan 
være forkortet en del i forhold til rækkevidden udenfor. 
Udover transmissionskraften og modtagerens tilstand 
kan miljøfaktorer, som for eksempel luftfugtighed have 
stor indvirkning på transmissionen.



57

Tekniske specifikationer

eQ-3 AG, Meiburger Str. 29, 26789 Leer/Tyskland erklærer 
hermed, at radioudstyret type Homematic IP HmIP-SWD er i 
overensstemmelse med Direktivet 2014/53/EU. Den fulde EU-
deklarationstekst om konformitet kan findes på følgende 
internetadresse: www.eq-3.com

12 Tekniske specifikationer

HMIP-eTRV-2
2x 1.5 V LR6/micro/AA 
120 mA. max.
2 år (ca.)
IP20
2
0 toæ 50°C
58 x 71 x 97 mm 
205 g (inklusiv batterier) 
868.0-868.6 MHz 
869.-869.65 MHz
10 dBm
SRD kategori 2
300 m
< 1% per t/< 10 % per t/
Type 1
M30 x 1.5 mm

Kort enhedsbeskrivelse:   
Spænding:
Nuværende forbrug: 
Batterilevetid:
Beskyttelsesgrad: 
Forureningsgrad: 
Omgivelsestemperatur: 
Dimensioner (B x H x D):  
Vægt:
Radio - frekvensrækkevidde: 

Maksimal udstrålingseffekt: 
Modtagerkategori:
Typisk rækkevidde udenfor: 
Driftscyklus:
Driftsmetode:  
Gevind:

Tekniske ændringer kan 
forekomme.
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Tekniske specifikationer

Bortskaffelse
Enheden må ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
affald! Elektroniske apparater skal ifølge direktivet om 
brugte elektro- og elektronikapparater bortskaffes via 
de offentlige indsamlingssteder for brugt 
elektronikapparater. 

Information om konformitet
CE mærket er et handelssymbol tilsigtet udelukkende 
myndighederne og inkluderer ikke nogen former for 
garanti.

For teknisk support, kontakt venligst din installatør-



Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29

26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de

Download Homematic IP app'en gratis!




