
    

   

 

ERT20TXB RF-thermostaat 
 

 

Pairen (=koppelen) van RF-thermostaat en 

RF-stekkerontvanger: 
 

LED-indicatie:   Betekenis: 

Vast rood   Stekker gekoppeld, staat uit 

Vast groen   Stekker gekoppeld, staat aan 

Knipperend rood   Wacht op koppeling 

Knipperend groen  Testmodus 

Knipperend rood/groen  Onderbroken verbinding met thermostaat, 

smartplug staat aan 

 

Het is belangrijk om de stekker SPR868 en thermostaat correct te pairen (koppelen), volg hiervoor de 

onderstaande instructie: 

1. Stop de stekker in stopcontact (knipperend rood) indien dit niet jhet geval is  5 seconden indrukken 

(reset) tot deze rood knippert 

2. Druk op sunc knop op thermostaat 

3. Zodra thermostaat met stekker verbonden is blijt de LED op stekker branden 

4. Om te testen: zet thermostaat hoog (LED gaat groen branden), daarna thermostaat laag( LED gaat 

rood branden). Paring is gelukt, thermostaat kan worden gebruikt. 

 

 

Pairen (=koppelen) van RF-thermostaat en 

RF-inbouwontvanger=relais:  
 

LED-indicatie:   Betekenis: 

Vast rood   Relais is uit 

Vast groen   Relais is aan 

Knipperend rood   Relais is koppelmodus 

2x Knipperend groen  Realis schrijft koppelcode 

Knipperend rood/groen  Relais is gekoppeld maar verbinding is verbroken 

Knipperend rood/groen wissel Geeft de softwareversie na opnieuw opstarten aan 

 

Sluit het relais SR868 aan volgens de instructies op de bijgeleverd handleiding van het relais. 

 

Het relais slaat slechts één koppelcode op. Ma koppeling wordt het door één draadloze thermostaat geregeld. 

Indien u meer dan één relais wilt toevoegen, moet u alle relais in de koppelingsmodus zetten ( inclusief de 

reeds gekoppelde) en het koppelingsproces starten. 

 

1. Druk op de sync knop op het relais en houdt deze ingedrukt. Na 5 seconden knippert de rode LED 1x 

per seconde om aan te geven dat deze gereed is het koppelsignaal te ontvangen. Het relais blijft 1 

minuut in deze midus. 

2. Druk op de sync knop van de thermostaat zodat de thermostaat en relais elkaar kunnen vinden. 

3. De LED op de thermostaat zal stoppen met knipperen. 

4. Om te kijken of de paring goed gelukt is draait u de thermostaat op zodat het relais reageert op de 

warmtevraag. Draai de thermostaat daarna laag zodat het relais van groen naar rood LED gaat. 

 

Het relais en de thermostaat zijn nu met elkaar verbonden en kunnen worden gebruikt. 


