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1. Algemeen 
1.1. Display uitleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.2. Numeriek display 
Afhankelijk van de gekozen bedien functie wordt hierop de te bedienen waarde getoond, een 
tijdvertraging na laatste bediening wordt de gemeten temperatuur getoond. 
 
1.3. Weergave relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit 
De WE-LCD-THQ is naast alle functies van de WE-LCD-T tevens voorzien van een meting relatieve 
vochtigheid en luchtkwaliteit. 

 %RH, geeft gemeten percentage relatieve vochtigheid weer. 
 ….PPM, geeft luchtkwaliteit (CO2 niveau) in part per million weer. 
 Smiley, afhankelijk van niveau luchtkwaliteit zal de smiley een blij, neutraal of droevig gezicht 

tonen. 
 

1.4. Aanwezigheid functie 
Met de aanraak functie op dit veld wordt de aanwezigheid in-/uitgetoggled. 

 niet aanwezig. 

 wel aanwezig. 

 tijdens dag bedrijf (comfort of overwerk). 

 tijdens stand-by. 

 tijdens nacht (uitbedrijf). 

  indien regeling geblokkeerd op raam contact. 

Weergave relatieve 
vochtigheid, 
luchtkwaliteit 

Numeriek display 

Aanwezigheid 
functie 
 

FCU bediening/ 
status 

Bediening verlichting 
groep 1 en 2 

Bediening zonwering 
groep 1 en 2 

Op / neer toetsen voor 
waarde / functie 
verstelling 
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1.5. FCU bediening / status 
Bedienen van deze functie geeft de mogelijkheid middels de op en neer toetsen de besturing van de 
FCU te beïnvloeden voor Automatisch, Uit, Laag, Midden of Hoog. 
 
De gekozen waarde wordt in het numerieke display getoond als: 

 Automatisch = AUT 
 Uit = OFF 
 Laag = LOW 
 Midden = MEd 
 Hoog = HI 

 
Iconen: 

 Auto, de FCU wordt door de regeling bestuurd 
 Off, de FCU is uitgeschakeld 

     geeft de actuele stand aan 
 
1.6. Temperatuurfunctie  
Bediening van deze functie geeft de mogelijkheid voor het instellen van de gewenste temperatuur 
verstelling. De ingestelde verstelling wordt op het numerieke display getoond en kan met de op en 
neer toetsen versteld worden. 
 
Iconen: 

 geeft aan dat er verwarmd wordt 

  geeft aan dat er gekoeld wordt 
 
1.7. Verlichtingfunctie 
Maximaal kunnen 2 functionele groepen bediend worden, bijvoorbeeld gang en raam zijde. Afhankelijk 
van de gekozen verlichting, wel of niet dimbaar, is de bediening als volgt: 

 Niet dimbaar 
Bij bediening van een verlichtingsfunctie wordt het licht aan of uit getoggled. 

 Dimbaar 
Bij bediening van een verlichtingsfunctie kan men via de op / neer toetsen de dimwaarde 
instellen, deze dimwaarde wordt in procenten op het numerieke display getoond, dim waarde 
0% is verlichting uit. 

 
Iconen: 

 indien de verlichting ingeschakeld is zijn de lijntjes rond het lamp symbooltje zichtbaar,  
          anders niet. 
 
1.8. Zonweringfunctie 
Maximaal kunnen 2 functionele groepen bediend worden, bijvoorbeeld indien de ruimte een hoek 
vertrek is. Bij bediening van de zonwering functie zal via de op en neer toetsen de gewenste richting 
voor de zonwering opgegeven dienen te worden, het numerieke display geeft “UP” of “DWN” weer. 
Indien men de zonwering wil stoppen kiest men weer de zonwering functie en daarna weer de op of 
neer toets zodat het numerieke display “ STP” aangeeft. Eventuele bediening van lamellen inclusief 
kantelen is niet mogelijk met het WE-LCD. 
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Iconen: 

   , geeft aan dat de betreffende groep geblokkeerd is, en kan dus niet worden bediend. 
 
Het LCD is verder voorzien van een preset functie, middels deze functie kan een gebruiker een 
instellingen profiel opslaan in het LCD. De gebruiker kan de instellingen voor temperatuur, FCU, licht en 
zonwering zoals deze op het moment zijn in het preset profiel opslaan door de aanwezigheid functie 
voor langer dan 5 seconden ingedrukt te houden, de actie wordt bevestigd met 3 biebjes. Nu zal iedere 
keer als men van niet aanwezig naar aanwezig schakelt middels de aanwezigheid functie het preset 
profiel ingesteld worden. 
 
 
 
 


