
Brukermanual for Delta Dore vannbåren varme aktuator. 

Her kommer en liten norsk bruksanvisning på hvordan du programmerer 8 kanals releet sammen 

med de trådløse termostatene (Tybox 5101) samt får det opp i Tydom 1.0. 

Det som er viktig er at du må ha en Tydom 1.0 eller Tydom 2.0 i anlegget for å få dette til å fungere! 

Det første man gjør er å spenning sette releet (230V) og koble til radio grensesnittet. 

230V skal inn på nr.7 og radiogrensesnittet skal kobles mot en av bus inngangene på nr.3. 

 

På inngang 6 kobles den spenningen som de termiske aktuatorene driftes med. Har du 230V 

aktuatorer kan du bare laske mellom inngang 6 og 7. Har du 24V må du mate 24 V inn på nr.6. 

Så kobler du de termiske aktuatorene på sine respektive innganger på nr. 5. 

 

NB: Husk å fjener plastsnutten under på dekselet der hvor du har koblet inn ledninger. 

 

Grensesnittet kan styre opp til 2 stk 8 kanals utgangsmoduler. Hvis du har fler en 8 

kanaler kan du koble to utgangsmoduler sammen på bus utgangen (Nr.3). Det eneste som er viktig å 

gjøre er å sette den ene utgangsmodulen som slave ved å vippe  dipswitch nr.1 opp: 

 

 

 



Programmering: 

Først starter du med å holde inne den venstre knappen på 

grensesnittet i 3 sekunder til LED 1 begynner å blinke.  

Nå kan du trykke på den venstre knappen for å velge hvilken utgang du ønsker å programmere 

termostaten mot (1 til 8). Du ser hvilken utgang du har valgt ved å se på lysdiodene på 

utgangsmodulen (øverst til høyre for DIP switchene). 

Når du har valgt riktig utgang setter du termostaten i programmeringsmodus. Du holder inne Mode 

og + knappen inne til RF00 vises i displayet. Deretter trykker du på + knappen for å søke etter 

aktuatorer i læremodus. Da vil du etter litt se at termostaten finner aktuatoren ved at RF01 vises i 

displayet.  Vent til den har sluttet å blinke og RF01 vises fast i displayet. Du har nå programemrt den 

ferdig og du kan gå ut av programmeringsmodus ved å holde inne mode og + knappen samtidig. 

Gjenta denne til alle termostatene er knyttet inn. 

 

Når du er ferdig med å knytte inn termostatene kan du legge den inn på Tydom 1.0. 

Dette gjøres på følgende måte: 

 

Først starter du med å holde inne den høyre knappen på 

grensesnittet i 3 sekunder til LED 2 begynner å blinke.  

 

Så trykker du på høyre knapp for å velge hvilke kanaler du 

vil overføre til Tydom boksen. Vanligvis er det alle. Så da 

passer du på at alle kanalene blinker på utgangsmodulen. 

 

Deretter trykker du på venstre knapp til dioden på grensesnittet blinker tre ganger (xxx…xxx…xxx…) 

Når dette er gjort går du på din mobil/nettbrett og åpner Tydom appen. Går inn på Varme og legger 

til et produkt. Når den da søker etter enheter i programmeringsmodus vil du se at alle sonene 

kommer inn. De vil få navnet Produkt 1 og oppover tilsvarene utgang som du har lagt dem inn på.  

Da er det bare å bytte navn og begynne å styre varmen☺ Lykke til! 

Slette 

Hvis du trenger å slette en sone, trykk og hold på den venstre knappen (LED 1) på grensesnittet i 3 

sekunder til lampen begynner å blinke. Velg den sonen du ønsker å fjerne ved å trykke på den 

venstre knappen (LED 1) på grensesnittet til rikitg sone blinker på sentralen (3 blink for sone 3). Press 

og hold inne den høyre knappen (LED 2) i 30 sekunder til begge LED`ene på grensesnittet blinker i 2 

sekunder. Sonen er slettet. 

Hvis du trenger å fjerne alle tilknytninger på grensesnittet, trykk og hold inne begge knappene i 30 

sekunder til begge LED`ene blinker i 2 sekunder. 


