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OVERSIKT

DEFA Home | Base Unit PRO brukes til å kontrollere og fjernstyre varmekilder, lys, eller 
andre elektriske artikler i hytte eller hus. Alt det ovennevnte fjernstyres direkte via en 
app fra din smarttelefon. Base Unit PRO består av to enheter:

Base Unit PRO Main er hovedenheten som benyttes til å fjernstyre inntil tre soner 
uavhengig av hverandre.

Base Unit PRO Ext er en extensionenhet som kan monteres for å utvide anlegget med 
tre ekstra soner - som også styres uavhengig av hverandre.

DEFA Link er en enkel og rask mobil-app som brukes til å fjernstyre Base Unit PRO.

Bruker du disse sammen, kan du administrere alle dine varmebehov med noen få enkle 
tastetrykk på din telefon. Med produktet kan du gjøre følgende:

•	 Slå varme på og av umiddelbart
•	 Slå varme på og av i forveien, på en angitt dag og tid
•	 Vise innetemperatur i de forskjellige sonene
•	 Se en værmelding for stedet der Base Unit PRO er montert
•	 Velge mellom tre ulike oppvarmingsmoduser som passer til dine behov
•	 Mulighet for å håndtere varmestyring for hele anlegget eller i flere separate soner
•	 Mulighet for å styre varmen manuelt
•	 Motta varsler hvis temperaturen går over eller under en angitt temperaturgrense 

For å få mest mulig ut av ditt produkt, anbefaler vi at du leser kapitlet «Funksjonalitet» i 
denne veiledningen for en innføring i de ulike funksjonene du finner i Base Unit PRO. Du 
kan deretter lese kapitlet «DEFA Link app» for å finne ut hvordan du kan administrere 
anlegget fra din telefon. For en oversikt over hvordan du bruker knappene på enheten, 
kan du lese kapitlet «Enhetsinformasjon» i den siste delen av denne guiden. 

NB: Før du kan begynne å bruke DEFA Link-appen med Base Unit PRO, må du først 
sørge for at produktet er installert og testet av en godkjent DEFA Link-installatør
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FUNKSJONALITET

Base Unit PRO har en rekke ulike funksjoner som kan brukes til å administrere 
oppvarming. En av de viktigste funksjonene er muligheten til å endre oppvarming 
mellom oppvarmingsprofiler for komfort- og sparemodus. Dette kalles HJEMME- 
og BORTE-status. HJEMME varmer opp til en komfortabel, varm temperatur og 
skal brukes når du er på stedet eller skal dit. BORTE sørger for å opprettholde en 
minimumstemperatur for å forhindre f.ek.s frostskader, samtidig som du sparer penger 
ved å bruke mindre strøm. Denne statusen brukes når du ikke er tilstede.

Hvert rom vil være knyttet til en sone, slik at du kan styre et helt område med de 
samme oppvarmingsinnstillinger. Du kan også velge å administrere HJEMME og 
BORTE-status for hele anlegget ved hjelp av appen DEFA Link. Denne appen gir deg 
muligheten til å gruppere alle sonene sammen og styre varme under en Hovedbryter. 
HJEMME og BORTE-status valgt på Hovedbryter vil da bli brukt på alle sonene som 
følger hovedbryter. Du kan angi en sone til å følge hovedbryteren ved å sette dette 
alternativet til PÅ. Når hovedbryteren er satt til AV, vil sonen styres uavhengig og 
eventuelle endringer på Hovedbryter vil ikke bli gjort i denne sonen.

Med dette systemet kan du velge mellom tre forskjellige varmestyringsmoduser. 
Du kan velge en varmestyringsmodus som passer best til dine behov, samt at du 
kan ha forskjellige varmestyringsmodi i de ulike soner, hvis du ønsker det. De tre 
varmestyringsmodusene er Bryter, Termostat og Regulator. 

Brytermodus er en grunnleggende modus der varme kan slås av eller på, som en 
bryter. Når du setter en sone i Brytermodus til HJEMME, er varmen slått på. Setter du 
sonen til BORTE, er varmen slått av.
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Termostatmodus regulerer oppvarmingen i forhold til temperaturføleren som er 
tilknyttet sonen. Varme skrus på og av når de forhåndsinnstilte temperaturene er 
nådd. Når du setter en sone i Termostatmodus til HJEMME, er varmen slått PÅ og 
varmer sonen til den høyeste tillatte temperaturen er nådd. Standardinnstillingen 
for høy termostatgrense er 20°C, noe som betyr at oppvarmingen vil bli slått AV når 
denne temperaturen er nådd, og holdes AV til temperaturen faller under 20°C. Når 
sonen er satt i BORTE-status blir varmen slått PÅ hvis temperaturen faller under en lav 
termostatgrense. Standardinnstillingen for lav termostatgrense er 5°C, noe som betyr 
at oppvarmingen vil bli slått PÅ når temperaturen faller til 5°C og vil forbli på inntil 8°C 
er nådd. Du kan endre termostatgrensene i appen. Det er også mulighet for å manuelt 
styre den eksakte termostatverdien i en sone.

Regulatormodus tilpasser varmen i 10 minutters sykluser, og slår varmen PÅ for en 
prosentandel av denne syklusen. Når du setter en sone i Regulatormodus til HJEMME, 
blir varmen slått PÅ for en høy andel av tiden. Standardinnstillingen for høy prosentrate 
er 80%, slik at varme vil være på i 8 minutter av den 10 minutters syklusen. 
Setter du sonen til BORTE, er varmen PÅ for en lav prosentandel av den syklusen. 
Standardinnstillingen for lav prosentrate er 60%, noe som betyr at oppvarmingen vil bli 
slått på i 6 minutter og deretter av i 4 minutter av den 10 minutters syklusen. Du kan 
endre prosentratene i appen. Det er også mulighet for å manuelt styre den eksakte 
prosentraten i en sone.

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av de forskjellige varmestyringsmodi når de 
er i hhv. HJEMME- og BORTE-status.

SONEMODUS HJEMME BORTE

Bryter Varmen er PÅ Varmen er AV

Termostat Sørger for å varme opp til 
høy termostatgrense

Sørger for å holde 
temperaturen til lav 
termostatgrense

Regulator Regulerer varmetilgang 
i henhold til høy 
regulatorprofil

Regulerer varmetilgang 
i henhold til lav 
regulatorprofil
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DEFA LINK APP GUIDE

DEFA Link-appen er en enkel og rask applikasjon til din mobiltelefon som brukes til 
å fjernstyre Base Unit PRO. Ved hjelp av denne appen kan du administrere alle dine 
varmebehov fra din telefon. Applikasjonen er delt opp i fem hoveddeler:

•	 Hjem - Gir deg en oversikt over systemet, inkludert den nåværende temperaturen i 
sone 1, værmelding for din lokasjon, samt mulighet for å bytte mellom HJEMME og 
BORTE-status.

•	 Kalender - Lar deg planlegge varmestyringen ved å opprette en hendelse for å 
aktivere eller deaktivere oppvarming på et spesifikt tidspunkt og en spesifikk dato.

•	 Soner – Gir deg spesifikke detaljer over dine varmestyringsinnstillinger. Du har 
full kontroll over hver sone, og kan se aktuelle temperaturer og justere avanserte 
innstillinger.

•	 Varsler - viser alle strøm-, batteri- og temperaturvarsler du har mottatt.
•	 Innstillinger – Redigering av varsler og varslingslister, setting av lokasjon samt 

enhetsinformasjon.

•	 NB: Før du kan bruke DEFA Link med Base Unit PRO, må du først ha produktet 
installert og testet av en godkjent installatør.

LASTE NED APPEN

For å få tilgang til appen for første gang må du laste den ned på din mobiltelefon. 
Appen er gratis. Du må søke etter appen via Play Store for Android-telefoner eller 
via App Store for iPhone/iPad. Du kan registrere ditt DEFA Link-abonnement hos 
forhandleren eller du kan sette opp din egen bruker på www.defa.com. 
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LOGGE INN PÅ APPEN

1. Åpne DEFA Link på din mobiltelefon og logg inn i appen med ditt brukernavn og 
passord. Disse opplysningene vil bli sendt til deg via e-post eller SMS når du 
registrerer en DEFA Link-konto på www.defa.com. Du kan endre passordet når du 
har logget inn i appen, eller du kan gjøre det samme via kundeportalen. 

2. Velg enheten du ønsker å kontrollere, og du vil bli tatt videre til Hjem-skjermen. 
Ønsker du å endre passordet ditt trykker du på innstillingssymbolet. 

1. 2.
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HJEM

Når du har logget inn i appen og valgt din enhet, vil du bli tatt videre til Hjem-
skjermen. Denne skjermen viser hovedbryteren og et sammendrag av detaljer når 
informasjonspanelet er åpnet. Du kan også navigere til de forskjellige menyene ved 
hjelp av menyknappene på bunnen av skjermen. Du kan gå tilbake til Hjem-skjermen 
når som helst ved å trykke på Hjem-knappen.

Tilbake til enhetsvalg

Varmestyringspanel

Kalender

Hjem

Menyknapper
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Ved bruk av Hovedbryter kan du styre varmen i hele hytta. Når bryteren er satt til 
HJEMME, vil det varmes opp til dine komfort-innstillinger. Når bryteren er satt til BORTE 
vil spareinnstillingene tre i kraft. Bare soner som er innstilt til å følge hovedbryteren vil 
følge endringene du gjør her.

Oppdateringsknapp

Hovedbryter

Vis/skjul informasjonspanelet

Innstillinger

Varsel

Soner
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Tilbake til enhetsvalg

Informasjonspanel

Vis/skjul informasjonspanelet

Temperatur på innsiden 
(hentet fra sone 1)

Værmelding og utetemperatur 
(levert av yr.no og Meteorologisk Institutt)

Dra mot venstre og høyre for å 
vise langtidsvarsel for din lokasjon

Et detaljsammendrag vises når informasjonspanelet er åpent. Du kan åpne og lukke 
informasjonspanelet ved å dra det opp og ned. Du kan dra informasjonspanelet mot 
venstre og høyre for å vise langtidsvarsel for din lokasjon.
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Rediger hendelse
Legg til hendelse

Planlagt hendelse som setter systemet til 
BORTE på angitt dato og tidspunkt

Planlagt hendelse som setter systemet til 
HJEMME på angitt dato og tidspunkt

KALENDER

Du kan administrere dine varmestyringsinnstillinger frem i tid ved hjelp av kalenderen. 
Ved å legge til en hendelse i kalenderen kan du sette en dato og tid som du ønsker at 
oppvarmingen automatisk skal settes til HJEMME eller BORTE. Alle soner som er satt 
til å følge hovedbryteren vil da aktiveres i den respektive varmestyringsinnstillingen på 
angitt dato og klokkeslett. Du viser kalenderen ved å trykke på Kalender-knappen. Alle 
dine planlagte hendelser vil bli vist her, og du kan også redigere eller slette hendelser.



14   Norsk

Ferdig-knapp

Sett dato og tidspunkt

Sett status til HJEMME eller BORTE

LEGG TIL HENDELSE

1. På Kalender, trykk på knappen      og «Legg til hendelse»-skjermen vises.

2. Sett status til HJEMME eller BORTE alt etter hva du ønsker skal skje.

3. Velg dato og klokkeslett som hendelsen skal utføres på. 

4. Trykk “Ferdig” og hendelsen vil bli lagt til i kalenderen.
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Ferdig-knapp

Sletteknapp

Trykk for å redigere hendelsen

REDIGERE EN HENDELSE

1. Trykk “Rediger”-knappen i Kalender og “Rediger hendelse”-skjermen vises

2. Trykk hendelsen du ønsker å redigere

3. Du kan endre dato og tidspunkt, eller HJEMME- og BORTE-status, på samme måte 

som når du la til hendelsen første gang.

4. For å slette en hendelse, trykk på sletteknappen      og bekreft ved å trykke «Slett». 
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Redigere avanserte innstillinger

Dra skjermen nedover for å 
bla videre i sonelisten. 

Informasjonspanel for Sone 1

Viser gjeldende temperatur i 
den aktuelle sonen

Informasjonspanel for sone 2

SONER

En oversikt over alle soner vises i Soner-skjermen. I informasjonspanelet kan du se de 
rom som er tilknyttet sonen, samt temperatur som er målt i hver enkelt sone. Du kan 
også vise og endre varmestyringsinnstillingene for hver sone ved å trykke på den sonen 
du ønsker å endre. For å endre avanserte innstillinger slik som varmestyringsmodus og 
romliste, trykk på «Rediger»-knappen og så den sonen du ønsker å redigere.

Skjermen du får opp når du trykker på en sone kan variere på grunnlag av hvilken 
varmestyringsmodus du har valgt. De tre varmestyringsmodusene du kan velge mellom 
er Bryter, Termostat og Regulator.

Viser gjeldende temperatur i 
den aktuelle sonen
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Redigere temperaturalarmgrenser  

Viser gjeldende temperaturalarmgrenser

Skyv knappen til side for å manuelt skru 
varmen i sonen PÅ eller AV.

VARMESTYRINGSINNSTILLINGER - BRYTERMODUS

Følgende skjermbilde vises når du trykker på en sone som er i brytermodus. I denne 
modusen kan varmen enten være slått PÅ eller AV. Du kan også vise og redigere 
temperaturalarmgrensene for denne sonen. Disse varslene sendes kun hvis du slår 
på temperaturvarsling i Innstilling-menyen. Ved hjelp av bryteren kan du manuelt 
kontrollere om varmen er PÅ eller AV for den aktuelle sonen. Denne bryteren vil 
overstyre hovedbryter, så husk å sett «Følg hovedbryter» til PÅ om du ønsker å gå 
tilbake til denne innstillingen.

Trykker du på “Profiler” vises innstillingene for sonen.  
Du kan her endre innstillingen for «Følg hovedbryter»
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Vis manuelle innstillinger for sonen  

Dra mellom AV/PÅ for å bestemme om sonen 
skal følge hovedbryter eller ikke. 
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Rediger temperaturvarselsinnstillinger  

Vis Profiler for sonen 

Dra for å manuelt øke eller minke 
temperaturen I sonen

Gjeldende temperaturinnstilling 

VARMESTYRINGSINNSTILLINGER - TERMOSTATMODUS

Følgende skjermbilde vises når du trykker på en sone som er i Termostatmodus.  
I denne modusen er oppvarming regulert av temperaturen. Du kan også vise og 
redigere temperaturalarmgrensene for denne sonen. Disse varslene sendes kun hvis 
du slår på temperaturvarsling i Innstilling-menyen. Ved hjelp av slideren kan du manuelt 
styre den eksakte temperaturen i sonen. Denne slideren vil overstyre hovedbryter, så 
husk å sett «Følg hovedbryter» til PÅ om du ønsker å gå tilbake til denne innstillingen

Trykker du på “Profiler” vises innstillingene for sonen. Du kan her endre innstillingen for 
«Følg hovedbryter» samt endre både høy og lav termostatgrense.
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Vis manuelle innstillinger for sonen

Dra mellom AV/PÅ for å bestemme om 
sonen skal følge hovedbryter eller ikke. 

Viser at temperaturen for øyeblikket 
følger lav termostatgrense

REDIGERE LAV OG HØY TERMOSTATGRENSE I TERMOSTATMODUS

For å gi deg full kontroll over temperaturen i en sone, kan du redigere de lave og høye 
termostatgrensene når sonen er i Termostatmodus. Den lave termostatgrensen vil 
holde varmen over den angitte temperaturen, mens høy termostatgrense vil holde 
varme under den angitte temperaturen. Ved å endre disse grensene kan du kontrollere 
hvordan varmen i en sone behandles når du er i HJEMME og BORTE-status. Standard 
lav termostatgrense er 5°C og standard høy termostatgrense er 20°C. De høye og lave 
termostatgrensene kan ikke være nærmere enn 5°C i forhold til hverandre.
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Trykk for å redigere høy og lav 
termostatgrense

1. Trykk på tannhjulet ved «Profiler» 

2. Velg enten lav eller høy termostatgrense for å endre gjeldende innstilling.
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Sett lav termostatgrense 

Sett høy termostatgrense 
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Dra slideren for å velge temperatur

3.    Dra så slideren til temperaturen du ønsker å benytte.

4.    Trykk “Ferdig” for å lagre innstillingene.
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Vis profiler for sonen  

Endre temperaturvarselinnstillinger 

Viser gjeldende temperaturalarmgrenser

Gjeldende prosentandel av intervallet 
som varmen er PÅ

Dra slideren for å manuelt øke eller 
minke prosentandelen av intervallet som 
varmen skal være slått PÅ

Følgende skjermbilde vises når du trykker på en sone som er i Regulatormodus. I denne 
modusen er oppvarmingen regulert i prosentandeler av et 10 minutters intervall der 
varmen er slått PÅ. Du kan også vise og redigere temperaturalarmgrensene for denne 
sonen. Disse varslene sendes kun hvis du slår på temperaturvarsling i Innstilling-
menyen. Ved hjelp av slideren kan du manuelt styre den eksakte prosentandelen 
varmen skal være PÅ i sonen. Denne slideren vil overstyre hovedbryter, så husk å sett 
«Følg hovedbryter» til PÅ om du ønsker å gå tilbake til denne innstillingen.

VARMESTYRINGSINNSTILLINGER - REGULATORMODUS
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Redigere profiler for sonen

Vis manuelle innstillinger for sonen

Dra mellom AV/PÅ for å bestemme om 
sonen skal følge hovedbryter eller ikke. 

Trykker du på “Profiler” vises innstillingene for sonen. Du kan her endre innstillingen for 
«Følg hovedbryter» samt endre både høy og lav regulatorprofil.
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Trykk for å redigere regulatorprofilene

1. Trykk på tannhjulet ved «Profiler»

For å gi deg full kontroll over oppvarmingen av en sone, kan du redigere de lave og høye 
regulatorprofilene i Regulatormodus. Den lave regulatorprofilen vil slå varmen PÅ i en lav 
prosentandel av tiden, mens høy regulatorprofil vil slå varmen PÅ i en høy prosentandel 
av tiden. Ved å endre verdien i disse profilene kan du kontrollere hvor lenge varmen er 
slått PÅ når du er i HJEMME og BORTE-status. Standard lav regulatorprofil er 60% og 
standard høy regulatorprofil er 80%. De høye og lave regulatorprofilene kan ikke være 
nærmere enn 5% i forhold til hverandre.

REDIGERING AV LAV OG HØY REGULATORPROFIL
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Sett lav regulatorprofil

Sett høy regulatorprofil

2. Velg enten lav eller høy regulatorprofil for å endre gjeldende innstilling. 

3. Dra så slideren til den prosentandelen du ønsker å benytte.
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Dra slideren for å endre prosentandelen

4. Trykk “Ferdig” for å lagre innstillingene
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Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1

1. Trykk på den aktuelle sonen der du ønsker å redigere  
«Følgende hovedbryter»-innstillingen

Du kan velge om du vil styre oppvarmingsinnstillinger for sonene uavhengig fra 
hverandre, eller i en gruppe, ved å redigere innstillingen for «følg hovedbryter». 
Når «følg hovedbryter» er satt til PÅ, vil eventuelle endringer i Hovedbryter på 
Hjem-skjermen påvirke tilstanden til sonen. Når «følg hovedbryter» er satt til AV, vil 
sonen styres uavhengig og oppvarmingsinnstillingene du velger gjennom på Manuell 
eller Profil vil bli brukt. Eventuelle endringer i Hovedbryter på Hjem-skjermen vil da ikke 
bli gjort for denne sonen. Du kan endre «følg hovedbryter»-innstillingen ved hjelp av 
følgende instruksjoner.

HVORDAN ENDRE INNSTILLINGEN FOR “FØLG HOVEDBRYTER”
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Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1

2. Trykk på “Profiler”
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Sett til AV / PÅ 

3. Sett «følg hovedbryter» til valgene AV eller PÅ alt etter hva du ønsker å stille inn for 
sonen. Sonen vil følge HJEMME eller BORTE-status for Hovedbryter når dette valget 
er satt til PÅ. Sonen følger innstillingene på Manuell eller Profiler når valget er satt 
til AV.
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Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1

1. Trykk på den aktuelle sonen der du ønsker å stille inn temperaturvarslingsgrenser

For å motta temperaturvarsler som varsler deg dersom temperaturen i en sone blir 
for kald eller for varm, må du slå på temperaturvarslingen under «Innstillinger» og 
«Varsler». Du vil da motta et varsel hvis temperaturen faller under eller går over dine 
innstilte temperaturvarslingsgrenser. Når du har aktivert innstillingen kan du endre 
termostatgrenser for hvilken som helst modus ved å følge instruksjonen under. 
Temperaturvarsler er tilgjengelig i Switch, Termostat og Regulator-modus, men er ikke 
mulig å redigere når sonen er satt opp som deaktivert.

HVORDAN SETTE TEMPERATURVARSLINGSGRENSER
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Innstillingssymbol

Viser de gjeldende
temperaturvarslingsinnstillingene

2. Trykk på innstillingssymbolet under «Manuell»  

3. Du kan deretter justere både lav og høy temperaturvarslingsgrense til den verdien 
du ønsker, mellom -20°C og +40°C. Hvis den lave temperaturen grensen er satt 
til 5°C, vil du motta et varsel hvis temperaturen går under 5°C. Hvis den øvre 
termostatgrensen er satt til 20°C, vil du motta et varsel hvis temperaturen går over 
20°C. 
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De høye og lave temperaturalarmgrensene kan ikke være nærmere enn 5°C i forhold 
hverandre. 

Hvis du skyver temperaturslideren helt over til hver side av glidebryteren, vil 
temperaturvarsling for enten høy eller lav varsling bli deaktivert, alt etter hvilken side du 
velger. Du kan også slå av begge samtidig. Varselet vil bli deaktivert til du slider tilbake 
til en gyldig temperatur.

4. Tykk på «Ferdig»-knappen og innstillingene vil bli lagret. De nye grensene vil bli vist 
på temperaturvarslingsgrenselinjen nederst på «Manuell»-siden. Dette gjelder for 
alle sonemodi. 

Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1
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1. Trykk “Rediger-knappen på “Soner”-skjermen

Du kan endre oppvarmingsmodus mellom Bryter, Termostat, Regulator og 
Deaktivert for hvilken som helst sone på «Soner»-skjermen. Sonen vil deretter følge 
oppvarmingsinnstillinger for den aktuelle modus. Du kan lese om de forskjellige 
oppvarmingsmodi i «Funksjonalitet»-delen av veiledningen. 

HVORDAN ENDRE MODUS FOR EN SONE

Endre innstillinger
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2. Velg sonen du ønsker å endre innstillinger for

Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1
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Trykk for å endre modus

3. Trykk “Modus” 

4. Gjeldende modus for sonen er vist med en hake. For å endre til en annen modus, 
trykk på den modus du ønsker å benytte. 
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NB! Hvis modusen er satt til «Deaktivert», vil du få en påminnelse der du må bekrefte 
at du ønsker å deaktivere sonen. Sonen og eventuelle tilknyttede varmekilder vil bli 
slått av, og vil ikke bli styrt av Base Unit PRO.
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NB! Tilknytning og fjerning av rom fra en sone bør kun utføres i samråd med en 
autorisert installatør.

Hver sone kan være tilknyttet mer enn ett rom, og du kan redigere hvilke rom som er 
tilknyttet en sone ved å følge disse instruksjonene. Ved å tilknytte et rom til en sone, vil 
oppvarmingsinnstillinger for rommet bli styrt av den tilknyttede sonen.

HVORDAN LEGGE TIL OG FJERNE ROM

1. Trykk “Rediger-knappen på “Soner”-skjermen

Rediger avansert innstilling
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2. Velg sonen du ønsker å endre innstillinger for

Trykk for sone 2

Trykk for sone 3

Trykk for sone 1
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Trykk for å endre 
romtilknytning

3. Trykk “Rom” 

4. Alle rom tilknyttet sonen blir så vist i en liste.  
Er det ingen rom tilknyttet, er listen tom.
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Legg til Lagre endringer

Fjern rom
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1. Trykk “Legg til”-knappen 
2. Romlisten vil så vises, der du kan velge et rom fra en forhåndsinnstilt liste med 

72 rom for å tilknytte sonen. Trykk på de rommene du ønsker å legge til (markeres 
med hake til høyre) eller trykk på tilbake-knappen øverst på skjermen for å avslutte 
uten å legge til rom. Du kan tilknytte maksimalt 5 rom til en sone.

LEGGE TIL ROM

Rediger avanserte 
innstillinger

3. Trykk “Lagre” for å lagre innstillingene for sonen
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1. Trykk “Fjern”-knappen      ved siden av det rommet du ønsker å fjerne

FJERNE EN ROMTILKNYTNING

Lagre endringer

Fjern rom

2. Trykk “Fjern”-knappen      en gang til for å bekrefte at du ønsker å fjerne 
romtilknytningen. Rommet vil så bli fjernet fra listen.
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I Varsler-menyen kan du se alle varsler at du har mottatt, det være seg 
strømbrudd, temperatur eller andre varsler. Du får tilgang til varsler ved å 
trykke på menyknappen «Varsler»

VARSLER
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Ved å benytte Innstillinger-menyen kan du behandle varslings- og lokasjonsinnstillinger. 
Du får tilgang til innstillinger ved å trykke på menyknappen «Innstillinger»

INNSTILLINGER
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Base Unit PRO er den fysiske styringsenheten som brukes til å kontrollere alle soner, 
varmekilder og elektriske artikler. Enheten er installert i sikringsskapet ser slik ut:

OM STYRINGSENHETEN 

Signalindikator Knapp for sone 1

Luke for backupbatteri

Knapp for sone 2

Knapp for sone 3
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Når Base Unit PRO er slått på, laster enheten innstillingene for hver sone fra sitt minne, 
deretter kobler den seg til DEFA-serveren, før enheten er klar til bruk. Signalindikatorens 
LED blinker i bestemte rekkefølger og mønstre for å vise de ulike tilkoblingstrinn 
enheten går gjennom. Dette er vist i tabellen nedenfor, der LED-lampene lyser fra 
venstre mot høyre:

Når enheten er koblet til og klar til bruk, vil lys diodene stoppe å blinke, og 
signalstyrken for tilkobling til mobilnettet vil da bli vist på enheten. Hvis signalstyrken er 
for lav, vil et oransje lys vises og enheten vil etter en tid starte på nytt for å forsøke å få 
et sterkere signal. Signalstyrken vises på signalindikatoren som følger:

SIGNALINDIKATOR

Signalindikator Tilkoblingstrinn

Første LED blinker grønt Trinn 1: Slår på enheten 

Første LED lyser permanent grønn og andre 
LED blinker grønt

Trinn 2: Laster innstillinger

Første og andre LED lyser permanent grønn 
og tredje LED blinker grønt

Trinn 3: Kobler til GPRS via mobilnettet

Første, andre og tredje LED lyser permanent 
grønn og fjerde LED blinker grønt

Trinn 4: Kobler til DEFA-serveren

Signalindikator Signalstyrke 

Første LED lyser permanent oransje
Dårlig/ingen signal. En kan ikke regne 
med stabil drift.

Første LED lyser permanent grønt Svak signalstyrke

Første og andre LED lyser permanent grønt Middels signalstyrke

Første, andre og tredje LED lyser 
permanent grønt

God signalstyrke

Alle fire LEDs lyser permanent grønt Maksimal signalstyrke



Norsk    49

Ved å bruke soneknappene kan du bytte hver enkelt sone mellom HJEMME og BORTE-
profil, eller mellom PÅ og AV hvis sonen står i Bryter-modus. Når soneknappen lyser rødt 
er den i lav profil eller slått AV, når den er grønn den er i høy profil eller slått PÅ. 
Ved å trykke på soneknappene på Base Unit PRO kan du manuelt endre status for 
den aktuelle sonen. For eksempel, hvis en sone er i termostat-modus, og knappen 
er rød, vil statusen endres fra å regulere oppvarmingen i lav temperaturprofil til høy 
temperaturprofil. Soneknappen vil da skifte farge til grønt. Hvis en sone er satt til 
å følge hovedbryteren vil sonens status overstyres når du trykker på soneknappen. 
Når du endrer HJEMME og BORTE-status på Hovedbryter i DEFA Link-appen, vil sonen 
deretter gå tilbake til å følge hovedbryter og oppsettet som i app. Tabellen nedenfor 
viser en oppsummering av knappenes status og de ulike oppvarmingsmodi:

For å beskytte Base Unit PRO mot strømbrudd, følger et backupbatteri med i pakken, 
og kan installeres og byttes uten bruk av elektriker. Hvis strømmen går vil enheten 
bli drevet av backupbatteriet og du vil kunne motta et varsel i DEFA Link samt på 
epost eller SMS hvis det er et strømbrudd. Du vil også kunne motta et varsel hvis 
batterispenningen er lav eller noe er galt med batteriet slik at det må byttes. 
Backupbatteriet er plassert bak batteriluken. For å åpne døren, skyver du dekselet ned i 
pilens retning, og det vil åpne seg. For å ta ut batteriet må du skyve den lille plasthaken 
til siden, batteriet løses ut ved hjelp av en fjær, og du kan så enkelt ta ut batteriet. 
For å sette inn batteriet igjen må du skyve plasthaken til siden og sette batteriet på 
plass samme vei som det ble tatt ut.

SONEKNAPPENE

BACKUPBATTERI

Modus Rød farge på soneknapp Grønn farge på soneknapp

Bryter Strømmen/varmen er AV Strømmen/varmen er PÅ

Termostat
Regulerer strømmen/varmen i 
henhold til lav temperaturprofil.

Regulerer strømmen/
varmen i henhold til høy 
temperaturprofil.

Regulator
Regulerer strømmen/varmen i 
henhold til regulatorprofil.

Regulerer strømmen/varmen i 
henhold til høy regulatorprofil.
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For å restarte Base Unit PRO:

•	 Hold inne soneknapp 1 og 2 samtidig i minst 5 sekunder, og helt til lyset i 
soneknappene slukker. Slipp så knappene. 

For å nullstille Base Unit PRO til fabrikkinnstillingene: 

•	 Hold inne soneknapp 1, 2 og 3 samtidig i minst 10 sekunder, og helt til lyset i 
soneknappene slukker. Slipp så knappene. 

Du kan kontakte kundeservice for ytterligere hjelp med din enhet, på +47 815 50 085 
eller post@hyttami.no 

En “Ext”-modul kan bli koblet til Base Unit PRO for å øke antall soner du kan styre. 
Denne må installers og testes av en godkjent elektroinstallatør. Kontakt DEFA eller din 
forhandler for ytterligere informasjon om anskaffelse og montering av “Ext”-modulen. 

FEILSØKING

BASE UNIT PRO EXT
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Base Unit PRO
Den fysiske styringsenheten du bruker for å styre alle soner og elektriske apparater 
tilknyttet den aktuelle sonen. Fjernstyrer inntil tre soner uavhengig av hverandre.

BORTE
Denne hovedbryterstatusen sørger for å holde temperaturen i sonen til lav profil slik 
at du f.eks. unngår frostskader og samtidig sparer energi og penger siden du bruker 
mindre strøm. Statusen sørger også for å skru soner AV eller for å sørge for lav 
regulatorprofil. Denne statusen er anbefalt å bruke når du ikke er tilstede.

Bryter
En oppvarmingsmodus der varmen/sonen kan skrus enten PÅ eller AV. Når du setter 
systemet i HJEMME vil varmen/sonen skrus PÅ. Når du setter sonen til BORTE, vil 
varmen/sonen skrus AV. 

DEFA Home | Base Unit PRO
Markedsnavnet til styringsproduktet Base Unit PRO. I produktet inngår bade den fysiske 
styringsenheten og DEFA Link-appen.

DEFA Link app
Den enkle og raske smarttelefonapplikasjonen for iOS og Android som du bruker for å 
fjernstyre Base Unit PRO.

Følg hovedbryter
Denne funksjonen brukes for å endre mellom gruppestyring eller enkeltstående styring 
av en sone. Når «Følg hovedbryter» er slått PÅ for en sone, vil endring av Hovedbryter 
til status HJEMME/BORTE sørge for å sette sonen i høy/lav temperaturprofil, skru den 
PÅ/AV eller sette den til høy/lav regulatorprofil. Når «Følg hovedbryter» er satt til AV for 
en sone, vil endring av Hovedbryter til status HJEMME/BORTE ikke påvirke sonen, og 
den beholder sin status slik den manuelt er satt opp inntil dette oppsettet eventuelt 
endrer seg.

ORDLISTE
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Hjem
En del av Link-appen som gir en oversikt over ditt anlegg. Hjem-skjermen inkluderer 
informasjon om temperatur og værmelding samt muligheten for å bytte status på 
anlegget mellom HJEMME og BORTE.

HJEMME
Denne hovedbryterstatusen sørger for å holde temperaturen i sonen til høy profil slik 
at du oppnår komfortabel varme når du kommer frem til stedet. Statusen setter også 
soner i Brytermodus til PÅ eller soner i Regulator til høy regulatorprofil. Denne statusen 
er anbefalt å bruke når du er tilstede eller er på vei til stedet.

Hovedbryter
Denne bryteren brukes for å endre varmestyringen mellom HJEMME og BORTE. Du 
finner hovedbryteren på Hjem-skjermen. Når bryteren er satt til HJEMME, varmes det 
opp til høye profiler eller sonen er PÅ om den står i Bryter-modus. Når bryteren er 
satt til BORTE, sørger den for at temperaturen aldri går under lav profil, eller sonen er 
AV om den står i Bryter-modus. Kun soner som er satt til «Følg hovedbryter» vil følge 
endringene i Hovedbryter.

Høy regulatorprofil
Dette brukes i regulatormodus for å regulere varmen eller sonen PÅ til en høy 
prosentandel innenfor et gitt tidsintervall. Standard høy regulatorprofil er satt til 
80%, så sonen vil være PÅ i 8 minutter og AV i 2 minutter av den 10 minutter lange 
syklusen. Høy regulatorprofil blir satt når sonen er i HJEMME-status. Du kan endre 
prosentandelen for den høye regulatorprofilen i DEFA Link-appen.

Høy termostatgrense
Dette brukes i termostatmodus for å regulere varmen til under en angitt temperatur. 
Standard høy termostatgrense er 20°C, så varmen i sonen vil gå AV når den angitte 
temperaturen er oppnådd og vil forbli AV inntil temperaturen faller under 20°C. Sonen 
vil så skru seg PÅ inntil termostatgrensen igjen er nådd, og syklusen repeterer seg. 
Den høye termostatgrensen blir satt når sonen er i HJEMME-status. Du kan endre 
temperaturen for den høye termostatgrensen i DEFA Link-appen.
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Lav regulatorprofil
Dette brukes i regulatormodus for å regulere varmen eller sonen PÅ til en lav 
prosentandel innenfor et gitt tidsintervall. Standard lav regulatorprofil er satt til 60%, så 
sonen vil være PÅ i 6 minutter og AV i 4 minutter av den 10 minutter lange syklusen. 
Lav regulatorprofil blir satt når sonen er i BORTE-status. Du kan endre prosentandelen 
for den lave regulatorprofilen i DEFA Link-appen.

Lav termostatgrense
Dette brukes i termostatmodus for å regulere varmen til over en angitt temperatur. 
Standard lav termostatgrense er 5°C, så varmen i sonen vil gå PÅ når den angitte 
temperaturen er nådd og vil forbli PÅ inntil temperaturen nåt 8°C. Sonen vil så skru 
seg AV inntil termostatgrensen igjen er nådd, og syklusen repeterer seg. Den lave 
termostatgrensen blir satt når sonen er i BORTE-status. Du kan endre temperaturen for 
den lave termostatgrensen i DEFA Link-appen.

Oppvarmingsmodus
Du kan styre anlegget i tre forskjellige oppvarmingsmodi. Hver enkelt modus regulerer 
varme eller sonestatus på hver sin måte. Du må velge en oppvarmingsmodus som 
passer til dine behov, og kan ha forskjellige oppvarmingsmodi i alle soner. De tre 
oppvarmingsmodusene er Bryter, Termostat og Regulator.

Regulator
En oppvarmingsmodus som regulerer varmen/sonen i 10 minutters sykluser, der den 
skrur PÅ varmen/sonen i en angitt prosentandel av tidssyklusen. Når du setter en sone 
i Regulator-modus til HJEMME vil varmen/sonen bli satt til høy regulatorprofil og vil 
være PÅ i en høy prosentandel av tiden. Standard høy regulatorprofil er satt til 80%, så 
sonen vil være PÅ i 8 minutter og AV i 2 minutter av den 10 minutter lange syklusen. 
Setter du en sone i Regulator-modus til BORTE vil den være PÅ i en lav prosentandel av 
tiden. Standard lav regulatorprofil er satt til 60%, så sonen vil være PÅ i 6 minutter og 
AV i 4 minutter av den 10 minutter lange syklusen. Du kan endre prosentandelen for 
både høy og lav regulatorprofil i DEFA Link-appen. I appen kan du også manuelt sette 
hvilken prosentandel av tiden varmen/sonen skal være PÅ. 



54   Norsk

Soner
En del av DEFA Link-appen som gir mer spesifikke detaljer om varmestyringen på 
ditt anlegg. Du kar full kontroll over hver enkelt sone, du kan lese av temperatur og 
endre avanserte innstillinger. En sone er et område du kan regulere med samme 
oppvarmingsinnstillinger. Hvert rom kan tilknyttes en sone og alle endringer i 
temperature eller annet oppsett vil bli brukt for alle rom i den aktuelle sonen. En sone 
kan tiknyttes flere rom. 

Temperaturalarmgrense
Du kan sette en lav eller en høy temperaturalarmgrense for å motta et temperaturvarsel 
om temperature blir for høy eller for lav i henhold til dine innstilte grenser. 
Temperaturalarmen vil kun bli sendt om du skrur på temperaturvarsling i Innstilling-
menyen.

Temperaturvarsling
En varsling som sendes når temperaturen i en sone går under eller over dine 
innstilte temperaturalarmgrenser. Du kan se alle temperaturvarslinger på 
Varsling-skjermen. Temperaturvarsling vil kun bli sendt om du skrur på 
temperaturvarsling i Innstilling-menyen.

Termostat
En oppvarmingsmodus som regulerer temperaturen i en enkelt sone i henhold til 
temperaturen som blir målt og de høye og lave grenser du har satt for termostat. Når 
du setter en sone i Termostat-modus til HJEMME vil varmen/sonen skrus PÅ inntil en 
egenvalgt høy termostatgrense er oppnådd. 

Standard høy termostatgrense er 20°C, så varmen i sonen vil gå AV når den angitte 
temperaturen er oppnådd og vil forbli AV inntil temperaturen faller under 20°C. Sonen 
vil så skru seg PÅ inntil termostatgrensen igjen er nådd, og syklusen repeterer seg. 

Når du setter en sone i Termostat-modus til BORTE vil varmen/sonen skrus AV inntil 
en egenvalgt lav termostatgrense er oppnådd. Standard lav termostatgrense er 5°C, 
så varmen i sonen vil gå PÅ når den angitte temperaturen er nådd og vil forbli PÅ 
inntil temperaturen nåt 8°C. Sonen vil så skru seg AV inntil termostatgrensen igjen 
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er nådd, og syklusen repeterer seg. Du kan endre temperaturen for både lav og høy 
termostatgrense i DEFA Link-appen. I appen kan du også manuelt overstyre hvilken 
temperatur sonen skal ha.

Type/modell                             Base Unit PRO Main

Strømtilkobling                                                230Vrms AC 50Hz (±5.0%)

Strømforbruk < 2.0mA 0.5W standby / < 10.0mA 2.5W ved bruk

Antall utganger                   3 utganger/soner - utbyggbar til tot. 6 utganger/soner

Antall innganger                                       3 temperaturinnganger

Max last pr. utgang (sone)    16A @ 230VAC / 10A @ 400VAC cos(φ) = 1.0

Målingsomr. temp.sensor -29ºC til +49ºC

Temperatur i bruk  -20ºC til 50ºC

Temperatur lager       -40ºC til 70ºC

IP-klassifisering IP20

Batterispesifikasjon NiMH 3.6V 650Mah

GSM-modul Telit GE865 Quadband

Dimensjoner                   90mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne

Vekt                                    248g uten backupbatteri, 293g med backupbatteri

TEKNISK SPESIFIKASJON

Type/modell                             Base Unit PRO Ext

Strømtilkobling Gjennom extensionkabel fra Base Unit PRO Main

Antall utganger/innganger 3 utganger/soner, 3 temperaturinnganger

Max last pr. utgang (sone)   16A @ 230VAC / 10A @ 400VAC cos(φ) = 1.0

Dimensjoner 70mm x 90mm x 60mm / Tilpasset DIN-skinne

Vekt 173g

Temperaturer Som i Base Unit PRO Main
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