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1.    Opmerkingen voor de gebruiker

VERWIJZING

Geachte klant,

Bewaar deze aanwijzing zorgvuldig en geef deze door 

aan eventuele volgende eigenaars.

OPGELET!

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen 
van 8 jaar en ouder en door personen met 
verminderde fysieke, sensorische of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, 
als zij onder toezicht staan of zijn geïnstru-
eerd in het veilige gebruik van het toestel en 
de gevaren begrijpen die eruit voortvloeien! 
Kinderen mogen niet met het toestel spelen. 
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen 
niet worden uitgevoerd door kinderen die niet 
onder toezicht staan!

OPGELET!

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten bij het toe-
stel vandaan worden gehouden, tenzij zij 
voortdurend in de gaten worden gehouden. 
Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het toestel 
in- en uitschakelen als ze onder toezicht 
staan of geïnstrueerd zijn in het veilige ge-
bruik van het toestel en de gevaren hebben 
begrepen die eruit voortvloeien, mits het toe-
stel in zijn normale gebruiksstand is geplaatst 
of geïnstalleerd!

OPGELET!

Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het toestel 
niet inschakelen, het toestel niet reinigen of 
het onderhoud uitvoeren!

OPGELET!

Het verwarmingstoestel is voorzien 
van nevenstaand symbool, dat be-
tekent dat het verwarmingstoestel 
niet mag worden afgedekt!

OPGELET!

Sommige delen van het toestel kunnen zeer 
heet worden en brandwonden veroorzaken. 
Bijzondere voorzichtigheid is vereist bij kinde-
ren of personen die bescherming behoeven!

OPGELET!

In ruimtes waar brandgevaarlijke stoffen ge-
bruikt worden (bijv. oplosmiddelen), mag het 
verwarmingstoestel niet gebruikt worden.

OPGELET!

Het toestel moet zodanig worden geïnstal-
leerd dat het niet kan worden aangeraakt door 
een persoon die zich in bad of onder de dou-
che bevindt! 

OPGELET!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door 
de fabrikant of diens service-agent of een ver-
gelijkbaar gekwalificeerde persoon worden 
vervangen om gevarenbronnen weg te ne-
men!

VERWIJZING

Het toestel mag alleen worden gebruikt voor het ver-
warmen van de ruimtelucht binnen gesloten ruimtes.

2.    Montage, installatie, minimumafstanden

VERWIJZING

Het toestel niet onder een wandcontactdoos installe-
ren!

De minimumafstanden moeten in acht genomen wor-
den. 

Bovendien dient aan de voorkant van het toestel een 

afstand van 500 mm te worden voorzien.

Het verwarmingstoestel moet horizontaal tegen een 

verticale muur in de juiste positie geplaatst, zoals in de 

afbeelding weergegeven, geïnstalleerd worden. Alle 

afmetingen in mm.

Bij de montage moet de veiligheidszone conform de 

actuele installatievoorschriften te allen tijde in acht wor-
den genomen.

Het stopcontact resp. de netcontactdoos moet na mon-
tage toegankelijk zijn.

Modellen Boormaat A

PLX 050E 116 mm

PLX 075E, PLX 100E 286 mm

PLX 150E 354 mm

PLX 200E, PLX 300E 526 mm
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Erop letten dat de lucht onder en boven het toestel on-
gehinderd naar binnen en buiten kan stromen.

VERWIJZING

Montage op houten wanden is toegestaan.

Wandmontage

OPGELET!

De meegeleverde originele wandhouder aan 
de achterkant van het toestel moet worden 
gebruikt.

VERWIJZING

Bij het boren letten op elektrische of andere leidingen 

die door de muur lopen!

� Wandhouder van de achter-
kant van het toestel verwijde-
ren. Daartoe de beide veren 

naar beneden drukken.

� Bevestigingsgaten boren. 

� Wandhouder stevig aan de 

wand vastschroeven.

� Toestel in de onderste gleuf van de wandhouder 

hangen.

� Toestel naar boven klappen en in de veren vastklik-
ken om het te vergrendelen.

3.    Elektrische aansluiting

De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met 

de netspanning overeenstemmen.

De leiding mag niet tegen de behuizing liggen.

Het is raadzaam voor de stroomvoorziening een eigen 

stroomkring te reserveren.

PLX 050E - PLX 200E

Stekker in stopcontact steken. Stekker moet voor 

noodgevallen altijd toegankelijk zijn.

PLX 300E

Het toestel mag uitsluitend door een elektricien con-
form de geldende veiligheidsvoorschriften geïnstal-
leerd en gerepareerd worden. Het verwarmingstoestel 

aarden!

Aansluiting alleen op vast aangelegde leidingen! 

In de elektrische installatie moet een scheidingsvoor-
ziening worden aangebracht met een contactopening 

van minimaal 3 mm voor elke pool (bijv. installatieauto-
maat)!

4.     Oververhittingsbeveiliging

Voor uw veiligheid is het verwarmingstoestel voorzien 

van een oververhittingsbeveiliging. Als de luchtcircula-
tie wordt verstoord (bijv. door bedekken of afsluiten van 

het luchtrooster), dan wordt het toestel automatisch uit-
geschakeld.

In dat geval moet de stroomvoorziening van het ver-
warmingstoestel enkele minuten worden onderbroken 

(stekker uit het stopcontact trekken, zekering uitscha-
kelen), zodat het toestel voldoende kan afkoelen.

Vóór het opnieuw in bedrijf stellen van het toestel de 

oorzaken voor het reageren van de oververhittingsbe-
veiliging verhelpen.

5.    Reiniging

Om het toestel te reinigen moet de stroomvoorziening 

ervan zijn onderbroken en moet het toestel zijn afge-
koeld. De buitenkant kan worden gereinigd door deze 

af te vegen met een zachte, vochtige lap. Gebruik geen 

schuurmiddel of meubelwas; dit zou het oppervlak kun-
nen beschadigen. Ophopingen van stof in het toestel 

kunnen aan de buitenkant met een stofzuiger worden 

verwijderd.
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6.  Beschrijving van de regelaar

6.1    Bedieningseenheid

Het verwarmingstoestel is uitgerust met een instelbare 

elektronische regelaar die bestaat uit een display en 

zes touchscreentoetsen. De bedieningseenheid be-
vindt zich rechts op de bovenkant. Alle instellingen 

kunnen worden ingesteld met behulp van de zes toet-
sen op de bedieningsinterface.

Op het display worden de ingestelde functies en waar-
den weergegeven.

6.2    Toetsfuncties

HOOFDMENU

� Instelling datum en tijd

� Timer weekprogramma

� Handmatige modus

� Vorstbeveiligingsmodus

TERUG

Terugkeer naar het vorige programmapunt 

Toetsen � � 

Worden gebruikt om door het menu te navigeren en in-
stelwaarden te wijzigen. 

ENTER

Opslaan van de instellingen. 

VOORUIT

Speciale functies zoals naar het volgende programma-
punt in de timer-modus gaan of activeren van de re-
tour-timer.

6.3    Display

Bij het drukken op een toets licht het display op. Als er 

langere tijd niets verandert, verdwijnt de weergave. Als 

er geen toets wordt bediend, keert de weergave na 30 

seconden terug naar het hoofdmenu. 

Door op de ENTER-toets te drukken wordt de 4-cijfe-
rige PIN van het toestel en een mogelijke bluetooth-

verbinding weergegeven (momenteel zonder functie).

6.4    Batterijvervanging

VERWIJZING

De besturing bevat een realtime-klok met kalender-
functie. De klok heeft een knoopcel (type CR2032, 3 V) 

die in geval van een stroomstoring de klok van stroom 

voorziet.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de 

bedieningseenheid.

� Batterijvak ontgrendelen (A) en eruit trekken (B).

� De batterij bevindt zich aan de achterkant (C).

� Knoopcel eruit trekken en vervangen (D). Op pola-
riteit letten (+ pool zoals afgebeeld).

� Montage in omgekeerde volgorde
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7.    Mogelijke bedrijfsmodi

7.1    Timer weekprogramma

Maximaal vier verwarmingsprogramma's (Aan/Uit) 

voor iedere weekdag instelbaar. Voor ieder verwar-
mingsprogramma kan een kamertemperatuur worden 

vastgelegd.

Symbool TIMER wordt op het display weergegeven.

7.2    Handmatige modus 

Handmatig instellen van de kamertemperatuur. 

Symbool HAND wordt op het display weergegeven.

7.3    Vorstbeveiliging 

Vastleggen van een vorstbeveiligingstemperatuur van 

7 °C. 

Symbool FROST wordt op het display weergegeven.

VERWIJZING

In alle bedrijfsmodi kan de kamertemperatuur worden 

gewijzigd met de toets � of �. 

In het Timer-programma wordt deze wijziging alleen 

voor het actuele tijdprogramma uitgevoerd.

8.    Inbedrijfstelling

8.1    Instellen van de datum en de tijd

De besturing bevat een realtime-klok met kalender-
functie.

Voor het instellen van datum en tijd de volgende stap-
pen uitvoeren:

� Op toets MENU drukken.

� Met de toets � of � het symbool DATUM & TIJD 

selecteren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. De tijd knippert.

� Opnieuw op toets ENTER drukken. Uuraanduiding 

knippert.

� Met de toets � of � de uren instellen. Op toets 

ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.

� Met de toets � of � de minuten instellen. Op toets 

ENTER drukken. De tijd knippert.

� Opnieuw op toets ENTER drukken. De tijd wordt 

opgeslagen en de weergave DAG & MAAND knip-
pert.

� Met de toets � of � de dag instellen. Op toets 

ENTER drukken. Maandaanduiding knippert.

� Met de toets � of � de maand instellen. Op toets 

ENTER drukken. Weergave JAAR knippert.

� Met de toets � of � het jaar instellen. Op toets 

ENTER drukken. De datum wordt opgeslagen.

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

het standaardweergave.

9.    Bediening

9.1    Verwarmingsmodus inschakelen/
uitschakelen

Verwarmingsmodus inschakelen

� Op toets HOOFDMENU drukken.

� Met de toets � of � het symbool HAND of TIMER 

selecteren. Het symbool ON knippert.

� Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus 

Aan.

Verwarmingsmodus uitschakelen

� Op toets HOOFDMENU drukken.

� Het symbool TIMER knippert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Met de toets � of � het symbool OFF selecteren. 

Het symbool OFF knippert.

Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus Uit.
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9.2    Timer weekprogramma

VERWIJZING

Geadviseerd wordt de bedrijfsmodus Timer te gebrui-
ken om de bedrijfskosten te verlagen. Het gebruik van 

het toestel in de handmatige verwarmingsmodus kan 

tot hogere bedrijfskosten leiden.

De timer is in de fabriek voorgeprogrammeerd. Er zijn 

vier tijdblokken per dag beschikbaar en deze kunnen 

voor elke weekdag apart worden aangepast. 

Voor het wijzigen van deze profielen de volgende stap-
pen uitvoeren:

� Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knip-
pert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Met de toets � of � het symbool TIMER selecte-
ren. Het symbool TIMER knippert. Op toets ENTER 

drukken.

� Weekdag selecteren:

1 = maandag 5 = vrijdag

2 = dinsdag 6 = zaterdag

3 = woensdag 7 = zondag

4 = donderdag

� Met de toets � of � de dag selecteren. Op toets 

ENTER drukken. P1 (programma 1) knippert.

� Op toets ENTER drukken. Inschakeltijd knippert.

� Op toets ENTER drukken. Uuraanduiding knippert.

� Met de toets � of � de uren instellen. Op toets 

ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.

� Met de toets � of � de minuten instellen. Op toets 

ENTER drukken. Kamertemperatuur knippert.

� Met de toets � of � de temperatuur instellen. Op 

toets ENTER drukken. Uitschakeltijd knippert.

� Op toets ENTER drukken. Uuraanduiding knippert.

� Met de toets � of � de uren instellen. Op toets 

ENTER drukken. Minuutaanduiding knippert.

� Met de toets � of � de minuten instellen. Op toets 

ENTER drukken. P2 (programma 2) knippert.

� De programma's P2, P3 en P4 kunnen op dezelfde 

manier worden ingesteld.

� Om de nieuw ingestelde programma's P1 - P4 naar 

andere dagen te kopiëren, drukt u op de toets EN-
TER. De weergave COPY knippert.

� Op toets ENTER drukken. De weergave COPY 

verschijnt permanent. Weekdag knippert.

� Met de toets � of � andere weekdagen selecte-
ren. Telkens met toets ENTER bevestigen. 

� De geselecteerde weekdagen worden aan de bo-
venrand van het display weergegeven. 

� Voor beëindigen met de toets � of � COPY se-
lecteren. De weergave COPY knippert. 

� Op toets ENTER drukken. De instellingen worden 

opgeslagen. Het symbool ON knippert. 

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

9.3    Handmatige modus

VERWIJZING

In de handmatige modus is het timer-weekprogramma 

gedeactiveerd.

Het vastleggen van de kamertemperatuur gebeurt 

handmatig. 

� Druk op de toets MENU.
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� Met de toetsen � of � het symbool HAND selec-
teren. Het symbool HAND knippert. Op toets 

ENTER drukken.

� Het symbool ON knippert. Op toets ENTER druk-
ken.

� Met de toets � of � de kamertemperatuur instel-
len.

9.4    Vorstbeveiliging

Vastleggen van een vorstbeveiligingstemperatuur van 

7 °C voor de volgende 24 uur.

� Op toets MENU drukken.

� Met de toets � of � het symbool FROST selecte-
ren. Het symbool FROST knippert. Op toets 

ENTER drukken. 

Weergave symbool FROST en temperatuur 7 °C.

9.5    Retour-timer

Met de retour-timer kan de gebruiker een eenmalig, tij-
delijk verwarmingsprogramma activeren.

� Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knip-
pert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Met de toets � of � het symbool OFF selecteren. 

Het symbool OFF knippert.

� Op toets ENTER drukken => verwarmingsmodus 

Uit.

� Op toets VOORUIT drukken. Verwarmingsmodus 

vindt 30 minuten plaats (fabrieksinstelling). 

� Desgewenst kamertemperatuur met de toets � of 

� veranderen.

� Voor voortijdig beëindigen verwarmingstoestel uit-
schakelen.

Verwarmingsduur retour-timer 

De maximale verwarmingsduur, in de fabriek tot 2 uur 

beperkt en te wijzigen in vier stappen van telkens 30 

minuten, kan zoals in de tabel getoond worden aange-
past.

� Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden in-
gedrukt houden. 

� Weergave rb knippert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Op toets ENTER drukken. Het verwarmingsduur-

programma knippert. Varianten zie tabel, linker 

kolom (fabrieksinstelling 2 h).

� Met de toets � of � het gewenste verwarmings-
duur-programma selecteren. Op toets ENTER 

drukken. De kamertemperatuur knippert.

� Met de toets � of � de kamertemperatuur instel-
len en met ENTER bevestigen.
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� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

9.6    Minimale kamertemperatuur

Met deze functie kunt u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld 

in de timer-modus (weekprogramma) ook tijdens de 

OFF-tijden een minimale kamertemperatuur wordt 

vastgelegd.

VERWIJZING

De instelling geldt ook voor de functie Retour-timer.

Vorstbeveiligingsmodus heeft voorrang.

� Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden in-
gedrukt houden. Weergave rb knippert.

� Op toets � drukken. De weergave Sb knippert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Op toets ENTER drukken. De minimale kamertem-
peratuur (in de fabriek ingesteld op 16 °C) knippert.

� Met de toets � of � de minimale kamertempera-
tuur instellen en met ENTER bevestigen.

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

9.7    Adaptieve start

Deze functie zorgt ervoor dat de ingestelde kamertem-
peratuur exact bij het begin van de inschakeltijd bereikt 

is, bijv. in combinatie met een tijdprogramma. 

Voorbeeld:

In het timermenu is voor 07:00 uur een gewenste ka-
mertemperatuur van 22 °C vastgelegd. De actuele ka-
mertemperatuur bedraagt 17 °C. Het verwarmingstoe-
stel wordt in overeenstemming hiermee vroegtijdig 

ingeschakeld, zodat de vastgelegde kamertempera-
tuur van 22 °C op het tijdstip 07:00 uur bereikt wordt.

� Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden in-
gedrukt houden. 

� Weergave rb knippert.

� Met de toets � of � het symbool ADAPTIEVE 

START selecteren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. 

� Met de toets � of � ON of OFF selecteren om de 

functie in- of uit te schakelen.

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

Verwarmingsduu

r-programma

Op toets VOORUIT drukken:

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer

30 min 00:15 00:20 00:25 00:30

01:00 h 00:15 00:30 00:45 01:00

01:30 h 00:15 00:30 01:00 01:30

02:00 h

(fabrieksinstel-
ling)

00:30 01:00 01:30 02:00

04:00 h 01:00 02:00 03:00 04:00

06:00 h 01:30 03:00 04:30 06:00

08:00 h 02:00 04:00 06:00 08:00



www.dimplex.de PLXE_NL.fm · 1711 NL-9

PLX 050E - PLX 300E Nederlands

10.    Opties

10.1    Omschakelen zomer-/wintertijd

De klok schakelt automatisch om tussen zomer- en 

wintertijd. Deze functie kan handmatig worden gedeac-
tiveerd of geactiveerd.

� Op toets MENU drukken. Het symbool TIMER knip-
pert.

� Met de toets � of � het symbool DATUM & TIJD 

selecteren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. De actuele tijd knippert.

� Op toets � drukken. De weergave dSt knippert.

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Met de toets � of � ON of OFF selecteren om de 

functie in- of uit te schakelen.

� Met ENTER bevestigen. 

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

10.2    Audio-toets 

Akoestische reactie bij indrukken van een toets.

� Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf 

seconden ingedrukt houden. 

� Weergave SP knippert.

� Met de toets � of � het symbool GELUID selecte-
ren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. 

� Met de toets � of � ON of OFF selecteren om de 

functie in- of uit te schakelen.

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.
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10.3    Temperatuureenheid, maximale 
temperatuur

In dit menu kunnen twee functies worden ingesteld:

Weergave temperatuureenheid

Weergave selecteerbaar in graden Celsius en graden 

Fahrenheit.

Maximale temperatuur

Instelbare maximale temperatuur vastleggen.

� Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf 

seconden ingedrukt houden. 

� Weergave SP knippert.

� Op toets ENTER drukken. Weergave °C knippert.

� Met de toets � of � °C of °F selecteren. 

VERWIJZING

In de meeste Europese landen is de temperatuureen-
heid ° C gebruikelijk.

� Op toets ENTER drukken. Weergave maximale 

temperatuur knippert.

� Met de toets � of � instelbare maximale tempera-
tuur vastleggen.

� Met ENTER bevestigen.

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

10.4    Toetsblokkering

Met deze functie kunt u de bedieningselementen blok-
keren.

� Toets TERUG en toets ENTER drie seconden in-
gedrukt houden. 

� Het symbool GEBLOKKEERD verschijnt in de 

weergave.

� Voor het deblokkeren toets TERUG en toets 

ENTER opnieuw drie seconden ingedrukt houden. 

VERWIJZING

Als de toetsblokkering geactiveerd is, kunnen er geen 

instellingen worden uitgevoerd.

10.5    Functies beperken

De functies retour-timer en de verandering van de 

waarden voor de minimale resp. maximale tempera-
tuur kunnen met een code worden geblokkeerd. 

De blokkering vindt plaats door middel van het vastleg-
gen en invoeren van een viercijferige code.

� Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER 10 se-
conden ingedrukt houden. Weergave SP knippert.

� Met de toets � of � het symbool TOETSBLOK-
KERING selecteren. 
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� Met ENTER bevestigen. Het eerste cijfer knippert.

� Met de toets � of � het eerste cijfer van de cijfer-
code van 0 tot 9 instellen.

� Op toets ENTER drukken. 

� Op dezelfde manier de cijfers 2, 3 en 4 van de cij-
fercode instellen.

� Op toets ENTER drukken. De functies retour-timer 

(rb) en minimale/maximale temperatuur (SP) zijn 

geblokkeerd. 

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

10.6    Venster-bewaking 

Het ruimteverwarmingstoestel is uitgerust met een be-
wakingsfunctie, die herkent of door een geopend ven-
ster onnodig energie wordt verbruikt. In dat geval ver-
laagt het verwarmingstoestel het 

verwarmingsvermogen. De functie VENSTER-BEWA-
KING is in de fabriek geactiveerd. 

Zo activeert resp. deactiveert u deze functie:

� Toets MENU en toets VOORUIT vijf seconden in-
gedrukt houden. 

� Weergave rb knippert.

� Met de toets � of � het symbool VENSTER se-
lecteren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. Het symbool ON knip-
pert.

� Met de toets � of � het symbool ON of OFF se-
lecteren. Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. 

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

�

10.7    Terugzetten naar fabrieksinstelling

Zet alle door de gebruiker uitgevoerde instellingen 

terug naar de vooraf ingestelde fabrieksinstellingen.

�  Toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden. 

Weergave INFO knippert.

� Met de toets � of � de weergave Fr selecteren. 

Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. Weergave N (= nee) 

knippert.

� Met de toets � of � de weergave Y selecteren. 

Het symbool knippert. 

� Op toets ENTER drukken. Alle waarden worden 

naar fabrieksinstelling teruggezet.

� Instellingen datum en tijd uitvoeren.
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10.8    Gewenste waarde verhogen

Het ruimteverwarmingstoestel wordt af fabriek met een 

instelbaar temperatuurbereik van 7 °C tot 26 °C gele-
verd. De bovenste grenswaarde kan desgewenst ver-
hoogd (maximaal 32 °C) of verlaagd worden.

� Toets MENU, toets TERUG en toets ENTER vijf 

seconden ingedrukt houden. 

� Weergave SP knippert.

� Op toets ENTER drukken. Weergave °C knippert.

� Op toets ENTER drukken. Weergave 26 (in de fa-
briek ingestelde grenswaarde) knippert.

� Met de toets � of � de gewenste grenswaarde 

verhogen of verlagen.

� Op toets ENTER drukken. 

� Op toets TERUG drukken om terug te keren naar 

de standaardweergave.

10.9    Service-informatie

VERWIJZING

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de service-

technicus.

De volgende informatie kan worden weergegeven:

UI-nummer: Service-nummer display

CC-nummer: Service-nummer elektronica

ID-nummer: Service-nummer verwarmingstoestel

�  Toets ENTER vijf seconden ingedrukt houden. 

Weergave INFO knippert.

� Met de toets � of � de weergave Ui, CC of id se-
lecteren. 

VERWIJZING

De weergave id is een code met 12 cijfers. De eerste 4 

cijfers worden op niveau 1 weergegeven. Met de toets 

� of � kan het volgende niveau (2,3) worden geselec-
teerd.

� Tweemaal op toets TERUG drukken om terug te 

keren naar de standaardweergave.

11.    Bestellen van reserveonderdelen

Bestellen van reserveonderdelen bij Glen Dimplex 

Deutschland GmbH op internet via:

www.dimplex.de/ersatzteile.html

12.    Garantie 

Wij geven op dit product 2 jaar garantie volgens onze 

garantievoorwaarden. 

13.    Aanwijzing voor de 
afvalverwijdering 

Verwijder het toestel niet met het algemene 

huisvuil, maar breng het naar een lokaal op-
slagterrein voor afvalstoffen.

14.    Technische gegevens 

Glen Dimplex Deutschland GmbH Tel.: +49 9221 709 545

Am Goldenen Feld 18 Fax.: +49 9221 709 924 545

95326 Kulmbach, Duitsland E-mail: service@gdts.one

Type toestel PLX 050E, 

PLX 075E

PLX 100E, 

PLX 150E

PLX 200E, 

PLX 300E

Nominale spanning 1/N/PE, 230 - 240 V~

Beschermingsgraad IP24, spatwatervrij

Afmetingen (B x H x D) 448 x 430 

x 115 mm,

618 x 430 

x 115 mm

618 x 430 

x 115 mm, 

686 x 430 

x 115 mm

858 x 430 

x 115 mm,

618 x 430 

x 145 mm

Gewicht 4,8 kg,

6,2 kg

6,2 kg, 

6,6 kg

8,0 kg, 

8,6 kg

Warmtevermogen

Nominaal warmte-
vermogen

Pnom 0,5 kW, 

0,75 kW

1,0 kW, 

1,5 kW 

2,0 kW, 

3,0 kW

Minimaal warmtever-
mogen (richtwaarde)

Pmin 0,5 kW, 

0,75 kW

1,0 kW, 

1,5 kW 

2,0 kW, 

3,0 kW

Maximaal continu 

warmtevermogen

Pmax, 

C

0,5 kW, 

0,75 kW

1,0 kW, 

1,5 kW

2,0 kW, 

3,0 kW

Eigen verbruik

Bij nominaal warmte-
vermogen

elmax 0,0 W 0,0 W 0,0 W

Bij minimaal warmte-
vermogen

elmin 0,0 W 0,0 W 0,0 W

In stand-by-modus elSB 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Regelorgaan voor warmteafgifte

Elektronische kamertemperatuurregelaar met weekprogramma, 

venster-bewaking, adaptieve regeling van het verwarmingsbegin 

en bedrijfsduurbegrenzing


