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PH Nero Wifi 
Programmeerbare slimme 
Wifi RF thermostaat

SPECIFICATIES

Werkspanning: USB-voeding 5Vdc
Beeldscherm: LCD 

Zwart backlight 
IP waarde: IP 21
Behuizing: Zwart, opbouw
Afmeting thermostaat: 125 x 98 x 23,5 mm
Temperatuur instellingen: 5°C–35°C,

stappen van 0.5°C
Nauwkeurigheid: ± 0.5°C
Programma opties: 7 dagen, 4 cycli per dag
Back-up opslag EEPROM
Frequentie: 868 MHz

v Deze opbouwthermostaat is ontwikkeld om elektrische en conventionele verwarmingssystemen aan te sturen. De 
thermostaat kan componenten via Wifi of RF aansturen en kan desgewenst via de app TuyaSmart worden bediend.

Thermostaat verbinden met Wifi

Weekdag
Tijd

Ingestelde temperatuur

Het apparaat (smartphone/tablet) moet met het Wifi netwerk verbonden zijn waarmee u de thermostaat wil verbinden.

1. Download en installeer de TuyaSmart app in de Google Play Store of App Store
2. Volg de stappen in de app om uw account te registreren. 
3. Druk op de + knop in de rechter bovenhoek van de app om een nieuwe thermostaat toe te voegen.
4. Druk links in het menu op Klein huishouden en druk vervolgens op thermostaat in het overzicht.
5. Zet de thermostaat aan. Druk lang op de Aan/Uit knop op de thermostaat tot het display alleen het 

verbindingssignaal toont. Druk vervolgens de ^verhoog knop in op de thermostaat en het verbindingssignaal
begint te knipperen.

6. Bevestig op het apparaat/app dat het licht knippert. 
7. Voer het Wifi wachtwoord in op het apparaat en bevestig.
8. De Thermostaat wordt nu verbonden met het Wifi netwerk. De verbinding is geslaagd wanneer het display aanspringt.
9. Geef de thermostaat een naam in de app en ga door.

Verwarming aan

Programma instellingen
Modus instellingen

Aan/Uit knop

Handmatige modus aan
Programma aan/Huidig programma
Verbindingssignaal 

Huidige temperatuur 

Vakantiemodus

Verhoog temperatuur

Verlaag temperatuur
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Programma (PRG) instellingen
De weekdagen zijn vastgesteld van maandag tot zondag (1-7), elke dag heeft 4 periodes (1-4). 
De tijd en temperatuur van elke periode kan worden ingesteld met de volgende stappen:
1. Houd de P-knop voor ca. 3 seconden ingedrukt, het beeldscherm verandert. Links bovenin wordt de weekdag (1-7) 

weergegeven, de periode (1-4) van deze weekdag wordt rechts weergegeven. 
Verander de minuten met  ⋀ en  ⋁ , druk weer kort op de P-knop om de uren te wijzigen met  ⋀ en  ⋁ .

2. Druk op de P-knop en de temperatuurweergave begint met knipperen, verander de temperatuur met  ⋀ en  ⋁ .
3. Druk op de P-knop voor het bevestigen van deze periode en om verder te gaan naar de volgende periode. 
4. Voor de volgende periode begint u weer bij stap 1 en gaat u zo door tot alle periodes zijn ingevuld.

Standaard voorgeprogrammeerde instellingen:

Periode 1    Opstaan 2   Naar buiten gaan 3   Thuiskomen 4    Slapen
Tijd Temperatuur Tijd Temperatuur Tijd Temperatuur Tijd Temperatuur

1-5 (ma.-vrij.) 7:00 22°C 8:30 19°C 17:00 22°C 22:00 19°C

6 (zat.) 8:00 22°C 8:30 22°C 17:00 22°C 22:00 19°C

7 (zon.) 8:00 22°C 8:30 22°C 17:00 22°C 22:00 19°C

Klok en weekdag instellingen
De tijd en weekdag wordt linksboven in het display weergegeven.  

1. Houd de M-knop voor ca. 3 seconden ingedrukt, laat de M-knop los en de minuten beginnen te knipperen. 
Verander de waarde met  ⋀ en  ⋁ .

2. Druk vervolgens kort op de M-knop en de uren beginnen te knipperen, verander de waarde met  ⋀ en  ⋁ .
3. Druk nogmaals kort op de M-knop, de weekdag begint met knipperen. Wijzig de waarde met ⋀ en  ⋁ .

(1 voor de maandag, 2 voor de dinsdag etc.).
4. Bevestig uw wijzigingen door kort op de M-knop te drukken.

Open raam detectie (OWD)
Wanneer er een plotselinge daling van de kamertemperatuur wordt gedetecteerd zal het systeem automatisch stoppen 
met verwarmen. Het apparaat keert automatisch na 30 minuten terug naar de vorige werkingsmodus of wanneer u op een 
willekeurige knop drukt.

In de geavanceerde instellingen kunt u de Open raam detectie functie instellen. 

Geavanceerde instellingen
Schakel de thermostaat uit. Houd gelijktijdig de M-knop en ⋀ - Knop voor ca. 10 seconden ingedrukt, tot het menu 
verschijnt met 01, hetgeen menu 1 betekent ofwel “temperatuur kalibreren”. 
Met elke druk op de M-knop gaat u naar het volgende menu, verander de waarde met  ⋀ en  ⋁ .

Menu Omschrijving Bereik Standaard
01 Temperatuur kalibreren -8°C ~ 8°C 0
02 Max. instelpunt 5°C ~ 80°C 35°C
03 Min. instelpunt 5°C ~ 80°C 5°C
05 Vorst beveiligingstemperatuur 5°C ~15°C 5°C
09 Hysterese 0°C ~3°C 0°C

10 Ingestelde temperatuur 0 - weergeven, 1 – Niet weergeven 0

12 OWD functie aan/uit 0 - uit, 1 - aan 0
13 OWD detectie tijd 2 ~ 30 min. 15 min.
14 OWD temperatuur verschil 2 / 3 / 4°C 2°C
15 OWD vertragingstijd 10 ~ 60 min. 30 min.
17 Reset ⋀ = Ja,  vervolgens lang drukken op Aan/Uit (ca. 5 

sec.)
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TC05 ontvanger aansluiten 

Koppelingsknop

LED 1 – Verwarming aan
LED 2 – Spanning aan

Aan/Uit knop

Thermostaat koppelen met de TC400 Plug-in ontvanger

LED 1 Spanning aan
LED 3 Setup in behandeling

LED 2 Verwarming aan

Koppelingsknop

1. Steek de ontvanger in het stopcontact, LED 1 gaat branden.
2. Druk kort op de Koppelingsknop van de ontvanger, LED 3 knippert.
3. Zet de thermostaat uit. Houd vervolgens de M-knop op de thermostaat voor ca. 3 seconden ingedrukt,

tot er een code links bovenin het display verschijnt. Druk dan kort op de ⋀ - knop.
4. Wacht even en LED 3 stopt met knipperen, het koppelen is geslaagd.
5. Test dit door de thermostaat aan te zetten en de temperatuur hoger in te stellen dan de kamertemperatuur.

De ontvanger zal binnen 30 seconden inschakelen en LED 2 zal gaan branden. 

∭⊚

⊚

LED 1 – Verwarming aan

LED 2 – Spanning aan
Koppelingsknop
Aan/Uit knop

1. Houd de Koppelingsknop van de ontvanger voor ca. 3 seconden ingedrukt totdat LED 1 knippert.
2. Zet de thermostaat uit. Houd vervolgens de M-knop op de thermostaat voor ca. 3 seconden ingedrukt,

totdat er een code links bovenin het display verschijnt. Druk dan kort op de ⋀ - knop.
3. Wacht even en LED 1 stopt met knipperen, het koppelen is geslaagd.
4. Test dit door de thermostaat aan te zetten en de temperatuur hoger in te stellen dan de kamertemperatuur.

De ontvanger zal binnen 30 seconden inschakelen en LED 1 zal gaan branden.

Thermostaat koppelen met de TC05 Vaste opbouw ontvanger

Maximale aansluitwaarde 10A bij 230V (2200W).
Aardedraad groen/geel van het paneel rechtstreeks op de 
huisinstallatie.

1. Schakeldraad paneel – NO (bruin)
2. Doorverbinding maken tussen L en COM. 
3. Fasedraad 230V – L (bruin)
4. Nuldraad 230V – N (blauw)
5. Nuldraad paneel – N (blauw)
6. NC wordt niet gebruikt

4.

5.

1.   3.

2.



Gebruikershandleiding

www.polarheat.nl

Montage aan de muur

• Verwijder de basis • Bevestig de basis aan 
de muur

• Installeer de thermostaat op 
de basis

Dressoir montage

• Verwijder de basis • Bevestig de dressoir 
beugel op de thermostaat

• Klaar voor gebruik


