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Om denne vejledningAlpha IP ETRV 61001

1 Om denne vejledning

1.1 Gyldighed, opbevaring og videregivelse af vej-
ledningen

Denne vejledning gælder for termostaten ETRV 61001. Vejledningen 
indeholder oplysninger, som er nødvendige for ibrugtagningen og be-
tjeningen.  Vejledningen skal læses fuldstændigt og grundigt igennem, 
inden der arbejdes med enheden. Vejledningen skal opbevares og vide-
regives til efterfølgende brugere.

 Nærværende vejledning samt yderligere Alpha IP systeminformationer 
findes altid på www.alphaip.de.

 Overhold systeminformationer, funktioner og betjeningstrin fra vejled-
ningen til Alpha IP Access Point (HAP 2001).

1.2 Symboler

Følgende symboler bruges i denne vejledning:

 Faretegn: Gør opmærksom på en fare

 Henvisning: Kendetegner en vigtig eller nyttig information

 Ö  Forudsætning
 9  Resultatet, som fremkommer af en handling

•  Optælling uden fast rækkefølge
1., 2.  Anvisning med fast rækkefølge
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SikkerhedAlpha IP ETRV 61001

2 Sikkerhed

2.1 Bestemmelsesmæssig brug

adiatortermostat (ETRV 61001) er en systemkomponent til Alpha IP sy-
stemet og tjener til

• installering i boliglignende omgivelser, 
• registrering af den faktiske temperatur (rumtemperatur), 
• indstilling af den ønskede temperatur (behagelig temperatur), 
• regulering af den faktiske temperatur ved udløsning af radiatorven-

tilen,
• trådløs kommunikation i Homematic IP netværket. 

Enhver anden brug, ændringer og ombygninger er udtrykkeligt forbud-
te. En ikke bestemmelsesmæssig brug medfører farer, som producenten 
ikke hæfter for, samt til garantiudelukkelse og ansvarsfrihed. 

2.2 Sikkerhedshenvisninger

For at undgå ulykker med personskade eller materiel skade skal alle sik-
kerhedsinformationer i nærværende vejledning overholdes. Der hæftes 
ikke for personskade og materiel skade, som forårsages af ukorrekt brug 
eller manglende overholdelse af farehenvisningerne. I sådanne tilfælde 
bortfalder garantien. Der hæftes ikke for følgeskader.

• Enheden må kun bruges på ubeskadigede varmesystemer. Lad synli-
ge skader på den forhåndenværende termostat, på ventilen eller på 
varmerørene udbedre af et fagfirma.

• Enheden må kun åbnes af autoriseret fagpersonale.
• Enheden må kun bruges i teknisk upåklagelig tilstand.
• Overhold enhedens effektgrænser og omgivelsesbetingelser.
• Brug kun enheden i tørre samt støvfrie omgivelser.
• Enheden må ikke udsættes for påvirkninger fra fugtighed, vibratio-

ner, konstant sol- eller anden varmeindstråling, kulde eller mekani-
ske belastninger.

• Denne enhed må ikke blive betjent af personer (herunder børn) 
med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglen-
de erfaring eller manglende viden, og de må ikke arbejde med den. 
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I givet fald skal disse personer være under opsyn af en person, som 
er ansvarlig for deres sikkerhed, eller af denne instrueres i, hvordan 
produktet skal benyttes.

• Lad ikke emballeringsmaterialet ligge og flyde. Plastikfolier/ -poser, 
styropordele og lignende kan blive til et farligt legetøj for børn.

3 Funktion
Termostaten (ETRV 61001) måler temperaturen i rummet og styrer rum-
temperaturen med henblik på den indstillede ønskede temperatur. Den 
manuelle indstilling af den ønskede temperatur sker via indstillingshjulet. 
Rumtemperaturen kan indstilles tidsstyret for dermed at tilpasse varmefa-
serne til individuelle behov. Konfiguration og betjening sker med Alpha IP 
app’en via smartphone. Via app’en kan tidsstyrede varmefaser indstilles 
individuelt. Efter behov kan der oprettes tre forskellige varmeprofiler med 
op til 6 varmefaser pr. dag. Kommunikationen med andre komponenter 
sker via den trådløse Homematic (HmIP) protokoll. Den trådløse overfør-
sel realiseres på en ikke-eksklusiv transmissionsvej, hvorfor forstyrrelser 
ikke kan udelukkes. Forstyrrende påvirkninger kan f.eks. fremkaldes ved 
koblingsprocesser, el-motorer eller defekte el-enheder.

 Rækkevidden i bygninger kan afvige kraftigt fra rækkevidden udendørs 
(lydfelt).



DEU ENG FRA NDL ITA ESP DAN/NOR 

FIN SWE POL RUS

108

EnhedsoversigtAlpha IP ETRV 61001

4 Enhedsoversigt
(A) Metalmøtrik
(B) Display
(C) Systemtast (instruktionstast og LED)
(D) Batterirummets låg
(E) Indstillingshjul/Boost-tast

4.1 Displayoversigt

(F) Ventilinformationer

(G) Indstillet temperatur

(H) Manuel drift

(I) Boost-modus

(J) Betjeningsspærre1

(K) Åbent-vindue-symbol

(L) Trådløs overførsel

(M) Batterisymbol

1 Kan kun indstilles via Alpha IP app’en

4.2 Tekniske data

Enheders korte betegnelse ETRV 61001

Forsyningsspænding 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Strømforsyning 120 mA max.

Batterilevetid 2 år (typ.)

Kapslingsklasse IP20

Tilsmudsninsgrad 2

Omgivelsestemperatur 0 til 50 °C

A

C

D
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B

F
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EnhedsoversigtAlpha IP ETRV 61001

Mål (B x H x D) 58 x 71 x 97 mm

Vægt 205 g (inkl. batterier)

Radiofrekvens 868,3 MHz/869,525 MHz

Modtagerkategori SRD category 2

Typ. Radiorækkevidde 300 m (i lydfelt)

Duty Cycle < 1 % pr. h/< 10 % pr. h

Funktionsmåde Type 1

Tilslutning M30 x 1,5 mm

Direktiver 2014/53/EU radioudstyr
2014/30/EU EMC
2011/65/EU RoHs 1999/5/EG
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IbrugtagningAlpha IP ETRV 61001

5 Ibrugtagning

5.1 Instruktion af enheden

Inden ETRV 61001 kan fungere, skal den integreres i husautomations-
systemet via Access Point (HAP 21001). Hertil instrueres enheden på 
følgende måde:

 ÖAccess Point blev indstillet via Alpha IP app’en (se manualen HAP 21001).
1. Åbn Alpha IP App.
2. Vælg menupunktet Instruktion af enheden.
3. Åbn batterirummet på enheden (jf. „Enhedsoversigt“ side 108).
4. Træk isoleringsstrimlen ud. Instruktionsmodus aktiveres automatisk 

i 3 minutter.

Instruktionsmodus kan aktiveres manuelt i 3 min. med systemtast (jf. 
„Enhedsoversigt“ side 108). 
Når batterierne er indsat, kører motoren tilbage for at gøre monterin-
gen nemmere. Imens vises ”VALVE Install” og aktivitetssymbolet .

5. Enheden vises automatisk i Alpha IP app’en.
6. For at bekræfte skal de sidste fire cifre i enhedens nummer (SGTIN) 

indtastes eller den vedlagte QR-koden scannes. Enhedens nummer 
befinder sig hhv. under QR-koden og i batterirummet.

Efter en vellykket instruktion lyser LED’en grønt. Lyser LED’en rødt, gen-
tages processen.

7. Følg instruktionerne i Alpha IP app’en.
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5.2 Afmontering af eksisterende radiatortermosta-
ter

1. Indstil radiatortermostaten på den maksimale værdi (jf. N i fig. til ven-
stre). Nu trykker termostathovedet ikke længere på ventilspindlen og 
er nemmere at afmontere.

2. Radiatortermostaten afmonteres (jf. fig. til venstre). Fastgørelsen kan 
være udført på forskellig måde:

• Omløbermøtrik: Omløbermøtrikken skrues af mod uret (jf. O i fig. 
til venstre), og radiatortermostaten tages af.

• Fastgørelse med klips: Låsen og omløbermøtrikken skrues af mod 
uret, og radiatortermostaten tages af.

• Klemmesammenskruning: Skruen fra fastgørelsesringen løsnes, 
og radiatortermostaten tages af.

• Skaftskrue: Skaftskruen løsnes, og radiatortermostaten tages af.

5.3 Montering eTR

En montering er mulig uden at aftappe fyringsvens eller foretage indgreb 
i fyringssystemet. En montering er mulig ved hjælp af metalmøtrikken 
eller de vedlagte adaptere.

Hvis der vises en fejlmeldiung (F1, F2, F3), trykkes på indstillingshjulet 
(jf. „Enhedsoversigt“ side 108). Motoren kører tilbage til position ”VAL-
VE Install”.

5.3.1 Montering med metalmøtrik
Med metalmøtrikken (jf. „Enhedsoversigt“ side 108) kan monteringen 
foretages på alle ventiler med gevindmål M30 x 1,5 mm.

 ÖDen eksisterende radiatortermostat er afmonteret.
1. Enheden sættes på ventilen.
2. Metalmøtrikken strammes håndfast med uret.

P

N

O
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5.3.2 Montering med adapter
De adaptere, som er inkluderet i leveringsomfanget, gør det muligt at 
montere på radiatorventiler af type: Danfoss RA, Danfoss RAV og Dan-
foss RAVL. Om nødvendigt bruges en af adapterne eller støtteringen. 
Adapternes tilordning til de tilsvarende ventiler kan ses af de følgende 
illustrationer.

Adapterne RA og RAV har forspænding. Til monteringen kan disse bø-
jes en smule op med en skruetrækker.

FORSIGTIG
Fare for indeklemning!
Ved monteringen med adaptere er der fare for indeklemning.

 ¾ Pas på, at fingrene ikke befinder sig mellem adapterhalvdelene eller 
mellem ventil og adapter.

1.  Ved monteringen skal man sørge for, at tapperne i adapterens indre 
(2) passer til indkærvningerne på ventilen (1). 

2. Lad adapteren gå helt i indgreb. 
3. Adapteren fastgøres med den vedlagte skrue og møtrik.

 På ventiler af typen RAV skal stødstangsforlængeren (3) sættes på ven-
tiltappen inden monteringen.

 Adapteren RAVL skal ikke skrues fast.

1

2

2

3

1

2

1



DEU ENG FRA NDL ITA ESP DAN/NOR 

FIN SWE POL RUS

113

IbrugtagningAlpha IP ETRV 61001

5.3.3  Montering af støttering
Hvis radiatortermostaten sidder for løst, lægges støtteringen (R) ind i 
flangen. 

5.4 Adapteringskørslen gennemføres

Til tilpasning skal en adapteringskørsel gennemføres efter monteringen 
”VALVE adapt”:

 Ö På displayet vises ”VALVE adapt”.
1. Tryk på indstillingshjulet (jf. „Enhedsoversigt“ side 108).

 9 På displayet vises ”VALVE adapt” og aktivitetssymbolet .
 9 Displayet skifter til den normale visning.

Under adapteringskørslen er en betjening ikke mulig.

R
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6 Betjening
Via indstillingshjulet (jf. „Enhedsoversigt“ side 108) er enkle betjenings-
funktioner tilgængelige i enheden. Alpha IP app’en tilbyder yYderligere 
funktioner.

• Temperatur: 
Drej indstillingshjulet mod højre eller venstre for at ændre tempe-
raturen. Den indstillede temperatur overføres til Alhpa IP app’en og 
vises der. I automatisk drift holdes den indstillede temperatur indtil 
næste koblingstidspunkt. Herefter genaktiveres den indstillede var-
meprofil. I manuel drift holdes temperaturen indtil næste manuelle 
ændring.

• Manuel og automatisk drift: 
Tryk indstillingshjulet 3 sekunder for at skifte mellem driftsmåderne 
manuelt og automatisk. I automatisk drift er den indstillede var-
meprofil aktiv via Alpha IP app’en. I manuel drift kan temperaturen 
indstilles i enheden eller via app’en og holdes indtil næste manuelle 
ændring.

• Boost-funktion: 
Tryk kortvarigt på indstillingshjulet for at aktivere boost-funktionen 
for en hurtig, kortvarig opvarmning. Boost-funktionen er aktiv i 5 
minutter.

Alpha IP Access Point i forbindelse med Alpha IP app’en giver yderli-
gere konfigurationsmuligheder, for eksempel 
Tilpasning af boost-varighed (op til 30 min.) 
Hhv. aktivering og deaktivering af betjeningsspærren.
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VisningerAlpha IP ETRV 61001

7 Visninger

7.1 Statusvisninger

Visning Betydning Betydning
Betjeningsspærre 
aktiv

Deaktivér betjenings-
spærren via app’en.

Langt, grønt lys Proces bekræftet Bekræftelse af gen-
nemført indstilling/
overførsel

1x orange, 1x grønt 
lys (efter indsætning 
af batterier)

Testvisning • Vent, indtil moto-
ren er kørt tilbage.

• Gennemfør en 
adapteringskørsel.

• Vent, indtil enhe-
den er klar.

Kort, orange blink Trådløs overførsel Vent, indtil overførs-
len er afsluttet. 

Kort, orange blink 
(hvert 10. sek.)

Oplæringsmodus 
aktiv

Indtast enheds-serie-
nummerets fire sidste 
tal.

Langt/kort, orange 
blink (skiftevis)

Opdatering af en-
heds-software

Vent, indtil opdate-
ringen er afsluttet

7.2 Fejlvisninger

Visning Betydning Løsning
F1 Ventildrev tungt gå-

ende
Kontrollér, at ventilen 
går let. 

F2 Indstillingsområde for 
stort

Kontrollér enhedens 
fastgørelse.

F3 Indstillingsområde for 
småt

Kontrollér, at ventilen 
går let. 

Batterispænding lav Skift batterier.
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Visning Betydning Løsning

 (blinker) Forbindelse til Alpha 
IP Access Point fejlbe-
hæftet

Kontrollér forbindel-
sen.

Kort, orange lys (efter 
modtagelsesmelding)

Batterier tomme Skift batterier.

Langt, rødt lys Transmissionsfejl, 
sendelimit nået (duty 
cycle)

• Send kommandoen 
på ny, ved overskri-
delse duty cycle se-
nest efter en time.

• Kontrollér, om en-
heden er defekt, 
f.eks. mekanisk blo-
kade.

• Fjern radioforstyr-
relser.

6x langt rødt blink Enhed defekt • Bemærk visninger-
ne i app’en.

• Få enheden kon-
trolleret af en fag-
forhandler. 

• Udskift enheden.
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 Udskiftning af batterierAlpha IP ETRV 61001

8  Udskiftning af batterier
Symbolet  signalerer en lav batterispænding på displayet og i Alpha 
IP app’en. Erstat batterierne med nye.

1. Træk batterirummets låg tilbage indtil stopanslaget og træk det af 
nedad (jf. fig. til venstre).

2. Tag batterierne ud.
3. Indsæt to nye batterier af typen LR6/Mignon/AA svarende til marke-

ringen (jf. fig. til venstre).
4. Sæt batterirummets låg på og luk.
5. Vent, indtil symbolet  vises på displayet.
6. Gennemfør en adapteringskørsel (jf. „Adapteringskørslen gennem-

føres“ side 113).
 9 Displayet skifter til normal visning. 
 9 Enheden er driftsklar

Efter indsætning af batterierne kører motoren tilbage. Samtidig vises 
“VALVE Install“ og aktivitetssymbolet .
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9 Rengøring
Rengør med en blød, ren, tør og fnugfri klud. For at fjerne kraftige tils-
mudsninger kan kluden fugtes let med lunkent vand. Brug opløsnings-
middelfrit rengøringsmiddel til rengøringen.

10 Etablering af fabrik-
sindstillinger

Ved at oprette fabriksindstillinger går alle gennemførte indstillinger tabt.
 
1. Træk batterirummets låg tilbage indtil stopanslaget og træk det af 

nedad (jf. „Udskiftning af batterier“ side 117).
2. Tag batterierne ud.
3. Indsæt batterierne ind igen svarende til markeringen i batterirumme-

ne. Hold samtidig systemtasten (jf. „Enhedsoversigt“ side 108) nede 
i 4 sekunder, indtil LED’en blinker hurtigt orange.

4. Slip systemtasten.
5. Hold systemtasten nede i yderligere 4 sekunder, indtil LED’en lyser 

grønt. 
6. Slip systemtasten igen. 

 9 Enheden gennemfører en genstart.
 9 Fabriksindstillingerne er genoprettet.
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Nærværende manuel er ophavsretligt beskyttet. 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. 

© 2016

11 Ud-af-drifttagning
1. Temperaturen indstilles med indstillingshjulet på den maksimale vær-

di, eller Boost-tasten trykkes.
2. Vent, til motoren er kørt tilbage.
3. Afmonter enheden og bortskaf den korrekt. 

12 Bortskaffelse
Enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Elek-
troniske apparater skal ifølge direktivet om brugte elektro- og elektro-
nik-apparater bortskaffes via de offentlige indsamlingssteder for brugte 
elektronik-apparater!
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