
COMFORT TOUCH

Verwijder altijd de netspanning van 
het CV-toestel voordat u aan de installatie 

van de thermostaat begint.

Het CV-toestel kan na installatie van de 

thermostaat weer aangesloten worden 

op de netspanning. De thermostaat 

 zal automatisch opstarten.

1. Schuif de thermostaat aan de bovenzijde over de achterplaat.
2. Klik de thermostaat aan de onderzijde vast.

Niet in de tocht. Niet in de zon.
Monteer de thermostaat 

op de juiste hoogte. Plaats 
de thermostaat bij voorkeur 

niet op een buitenmuur.

Niet boven een warmtebron.

1. Netspanning van het toestel afhalen

3. Montage achterplaat op muur

6. Thermostaat monteren op achterplaat 7. CV-toestel aanzetten

De Intergas Comfort Touch is een modulerende kamerthermostaat waarbij het vermogen 

van de CV-ketel automatisch wordt aangepast aan de gewenste warmtebehoefte. Een zuinige 

werking van het CV-toestel wordt hierdoor blijvend gegarandeerd. De Comfort Touch werkt 

alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen. (toestellen vanaf februari 2017)

Artikelnummer:   • 030004   Comfort Touch (wit)   • 030034   Comfort Touch (zwart)   

1,5 m

2. Plaatsing

Installatiehandleiding

Let op 
vlakke muur

Geen voeding naar de thermostaat:
• Sluit het CV-toestel aan op de netspanning.

• Controleer de bedrading en aansluiting van de 
thermostaat op het CV-toestel.

Geen weergave op het scherm

Knipperende ‘Ot ’

Het CV-toestel heeft een storing.
Er verschijnt een “F” eventueel gevolgd door een één of 

tweecijferige code. Raadpleeg de handleiding van uw 
CV-toestel voor een verklaring van deze code.

Knipperende ‘F’

Er is geen Smart Power ondersteuning vanuit 
het CV-toestel, de thermostaat werkt 

niet met dit CV-toestel.

Er is geen correct werkende OpenTherm® communicatie 
tussen thermostaat en CV-toestel.

Knipperende ‘  ’
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Voor de montage van de achterplaat op de muur zijn 
de benodigde pluggen en montageschroeven mee-
geleverd. Het is ook mogelijk de achterplaat op een 

standaard inbouwlasdoos te monteren. Gebruik hiervoor 
de meegeleverde M3-boutjes.

4. Bedrading aansluiten

Sluit beide draden aan in de connector. De draaddikte mag 
tussen 0.2 t/m 0.75 mm2 zijn. De bedrading “klikt” vanzelf 
vast. Het maakt voor de werking van de thermostaat niet 

uit hoe u de draden aansluit.

Kabellengte max.50 m
 Rmax 2 x 5 Ω 

5. Aansluiting op het CV-toestel

Kabellengte max.50 m

Raadpleeg de handleiding van uw Intergas CV-toestel 
voor de juiste aansluiting op het CV-toestel.



Gebruikershandleiding

De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 

verbluffend compact design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening 

intuïtief en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor 

dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. 

De Comfort Touch werkt alleen met Intergas CV-ketels die Smart Power ondersteunen.
(toestellen vanaf februari 2017)
 

Comfort Touch

Met deze functie kunt u de gemeten temperatuur corrigeren. Kies 
met de + en – toetsen een waarde tussen -4 en 4 ˚C in stappen van 
0.1 graden. De weergegeven temperatuur kan afwijken van de ruimte- 
temperatuur door bijvoorbeeld de positie van de thermostaat in de 

ruimte. U kunt hiermee de eventuele afwijking compenseren.

Calibratie 

Standby modus

Configuratiescherm

Voor de temperatuurweergave op het display kunt u kiezen 
tussen de weergave in graden Celsius of Fahrenheit.

Celsius of Fahrenheit

(1=SLo, 2=rEG, 3=FAST) 
U kunt zelf de snelheid van de regeling instellen. Voor bijvoorbeeld 
een vloerverwarming is het nodig om de regeling op langzaam 

te zetten.  (1=vloerverwarming, 2=radiatoren, 3=hetelucht) 
  

Dit product voldoet aan de EG-eisen:
Low voltage directive (2014/35/35)

EMC directive (2014/30/EG)

Voor meer informatie:

Intergas Verwarming
Tel.: (0524) 512345

info@intergasverwarming.nl
www.intergasverwarming.nl 

Controleregeling 

U kunt ervoor kiezen om het display te laten oplichten 
bij het op afstand wijzigen van een temperatuurinstelling.

Deze optie werkt alleen in combinatie met het gebruik 
van de Comfort Touch app.

ON: Het display licht op bij een wijziging.
OFF: Het display licht niet op bij een wijziging.

Schoonmaakstand

Het CV-toestel staat aan, er is warmtevraag.

Actieve modus

Indien gewenst kunt u de lichtintensiteit van  de thermostaat 
naar eigen wens aanpassen. Druk op de + en - toets voor 

de gewenste sterkte. Er zijn 10 verschillende sterkten, 
waarbij 10 de sterkste intensiteit geeft.

U kunt ervoor kiezen om de gemeten ruimtetemperatuur in 
tiende- of in halve graden weer te geven.  0.1: De gemeten 

ruimtetemperatuur wordt in tiende weergegeven.  
0.5: De gemeten ruimtetemperatuur wordt op een 

halve graad afgerond.

U kunt ervoor kiezen om de gemeten ruimtetemperatuur wel 
of niet continu weer te geven op het display.

ON: De gemeten ruimtetemperatuur wordt standaard 
weergegeven op het display. OFF: De gemeten ruimte-

temperatuur wordt niet weergeven op het display.

Brightness TemperatuurweergaveStandby

Indien u de temperatuur wilt aanpassen dan kunt u door 
middel van de + en – toets de temperatuurinstelling van uw 

thermostaat wijzigen. U activeert de + en – toets door  
de ´stip´ in het midden van het scherm aan te raken. 

U kunt nu de gewenste temperatuur aanpassen.

Het CV-toestel is in rust, er is geen warmtevraag. 
Nadat u de thermostaat heeft aangesloten is dit de 

standaard weergave op het display. 

Temperatuur instellen

Attentie

Druk tegelijkertijd op de + en – toets en houdt beide toetsen 
2 seconden vast om naar het configuratiescherm te gaan. 

Hier kunt u indien gewenst de instellingen van uw 
thermostaat wijzigen. U kunt het menu doorlopen door 

gebruik te maken van de + en – toets. Gebruik de ‘stip’ om  
een keuze te bevestigen.

Activeer de schoonmaakstand door met uw vinger  
de ´stip` 2 seconden vast te houden, het bedieningspaneel 
staat tijdelijk op slot. U kunt nu het scherm schoonmaken.

 Na 30 seconden vervalt automatisch het slot en werkt 
de thermostaat weer volledig. 84
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