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1. Informatie over deze handleiding
Lees deze handleiding volledig en aandachtig door voor-
dat u het apparaat gaat gebruiken. De handleiding bevat 
belangrijke informatie over het beoogde gebruik van het 
apparaat. Neem vooral de veiligheidsaanwijzingen in acht. 
Bewaar de handleiding voor latere raadpleging. Als u het 
apparaat voor gebruik aan andere personen overhandigt, 
dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

2. Productbeschrijving:
Thermostatische radiatorkraan (TRV) is een zelfregelende 
klep die is gemonteerd op de radiator van een warmwater-
verwarmingssysteem, om de temperatuur van een kamer te 
regelen door de stroom van warm water naar de radiator te 
veranderen. Met de TRV kunt u de kamertemperatuur ge-
makkelijk aanpassen tussen 5-30° en meer dan 15% energie 
besparen. De radiatorthermostaat past op alle gangba-
re thermostatische radiatorkranen en is eenvoudig te 
monteren - zonder water af te tappen of in te grijpen in het 
verwarmingssysteem. Door de extra boost-functie kan de 
radiator gedurende een korte tijd snel worden opgewarmd 
door de klep 5 minuten te openen. Door de stralingswarmte 
is er direct een aangename kamertemperatuur.

3. Belangrijke mededeling
Dit product werkt alleen op thermostatische radiatorkra-
nen zoals hieronder:

1. Zigbee-signaal
2. Temperatuurweergave
3. Handmatige modus:
4. Automatische modus
5. Koppelen/Boost (ingedrukt houden) /
 Auto/handmatige modus wisselen (indrukken)
6. Comfortabele temperatuur
7. ECO-temperatuur
8. Vakantiemodus
9. Pas de temperatuur aan

4. Opstarten
4.1 Voordat we beginnen
 2 x AA-batterijen zijn vereist om TRV te laten werken  
 (niet inbegrepen)
 Temperatuur wordt weergegeven in graden Celsius.

4.2 Batterijen plaatsen (vervangen)
 Plaats 2 nieuwe LR6 (mignon/AA) batterijen in het  
 batterijvak en zorg ervoor dat ze in de goede richting zitten.        

  

Lijn het driehoekje uit



De levensduur van nieuwe alkalinebatterijen is ongeveer 
1,5 jaar. Een batterijsymbool ( ) op het display geeft 
aan dat de batterijen moeten worden vervangen. Wacht 
na het verwijderen van de lege batterijen ca. 1 minuut 
voordat u de nieuwe plaatst. Dit apparaat ondersteunt 
geen werking met oplaadbare batterijen.

4.3 Aanpassing uitvoeren 
 - Als het display 'InS' toont met de draaiende ' ' geeft  
 dit aan dat de motor nog terug aan het draaien is.
 - Als 'AdA' op het display wordt weergegeven, kan de  
 radiatorthermostaat op het ventiel worden gemon 
 teerd. Druk na de installatie op de koppelingsknop om  
 de aanpassing te starten.
 - De weergave van 'AdA' met de draaiende ' ' geeft  
 aan dat er een aanpassing loopt om de thermostaat  
 aan de klep aan te passen.
  
Belangrijk:: Als de aanpassing vóór de installatie wordt 
gestart, drukt u op de koppelingsknop en de motor keert 
terug naar de 'InS'-positie. Als een foutmelding (F1,F2,F3) 
wordt weergegeven, drukt u op de koppelingsknop en de 
motor gaat op dezelfde manier terug naar de 'InS'-positie.

5. Installatie van de radiatorthermostaat
De radiatorthermostaat is eenvoudig te installeren en 
kan worden uitgevoerd zonder verwarmingswater af te 
tappen of in te grijpen in het verwarmingssysteem. Er 
is geen speciaal gereedschap nodig en de verwarming 
hoeft ook niet uit.
De ringmoer bevestigd aan de radiatorthermostaat kan 
universeel en zonder accessoires worden gebruikt voor 
alle kranen met een schroefdraadmaat van M30 x 1,5 
vanaf de meest populaire fabrikanten zoals:
Danfoss, Heimeier, MNG, Junkers, Landis&Gyr (Duodyr), 
Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf 
Sanayii, Mertik, Maxitrol, Watts, Wingenroth (Wiroflex) 
Idmar54, R.B.M, Tiemme, Jaga, Siemens

Door middel van de meegeleverde adapters kan het 
apparaat worden geïnstalleerd op radiatorkranen van het 
type Danfoss RA, Danfoss RAV en Danfoss RAVL.

5.1 Schroef uw bestaande radiatorthermostaat los
Tijdens dit proces zal er geen water lekken.

5.2 M30 x 1,5 
 Schroef de TV02 slimme radiatorthermostaat  
 rechtstreeks op de radiator als het connectortype  
 M30 x 1,5 is (afbeelding zoals hieronder weergegeven).  
 U kunt de hoek aanpassen om de led naar de kijker  
 gericht te maken.
 - Draai de thermostaatknop naar de maximale waarde,  
 de maximale waarde kan 6 of 8 zijn.
 - Controleer of de © actief is.
 - Installeer het apparaat.

         
      

5.3 Danfoss RAVL-klep
 - Controleer of de © actief is.
 - De klepbehuizing heeft langwerpige inkepingen rond  
 hun omtrek, die ervoor zorgen dat de adapter goed op  
 zijn plaats zit wanneer deze vastklikt: schuif de adapter  
 er helemaal overheen, zodat de pinnen in de
 adapter zijn uitgelijnd met de inkepingen op de klep.
 - Installeer de adapter zodat vlak A is uitgelijnd met  
 vlak B.
 - Installeer de ronde buis in het apparaat.
 - Installeer het apparaat.
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5.4 Danfoss RAV-klep
 - Controleer of de © actief is.
 - De klepbehuizing heeft langwerpige inkepingen rond  
 hun omtrek, die ervoor zorgen dat de adapter goed op  
 zijn plaats zit wanneer deze vastklikt: schuif de adapter  
 er helemaal overheen, zodat de pinnen in de adapter  
 zijn uitgelijnd met de inkepingen op de klep.
 - Installeer de adapter zodat vlak A is uitgelijnd met  
 vlak B.
 - Union moer.
 - Installeer het apparaat.

      

 
          
   

5.5 Danfoss RA-klep
 - Draai de thermostaatknop naar de maximale waarde,  
 "N" uitgelijnd met knop.
 - Controleer of de actief is.
 - De klepbehuizing heeft langwerpige inkepingen rond  
 hun omtrek, die ervoor zorgen dat de adapter goed op  
 zijn plaats zit wanneer deze vastklikt. schuif de adapter  
 er helemaal overheen, zodat de pinnen in de adapter  
 zijn uitgelijnd met de inkepingen op de klep.
 - Installeer de adapter zodat vlak A is uitgelijnd met vlak B.
 - Verbindingsmoer.
 - Installeer de ronde buis in het apparaat.
 - Installeer het apparaat.

   
           

5.6 M28x1.5mm
 1. Selecteer de lengte van de uitwerpstang volgens de  
 volgende merken of klepafmetingen, en de afmeting  
 van de uitwerpstang (15/17/19/24mm).
 2. Installeer de uitwerpstang met de juiste maat in het gat.
 3. Installeer de adapter op de klep M28 * 1.5 klep.

 
 

Fig 5.4, RAV

RAV

Plane A
Plane B

A
B

A

B

C

Fig 5.5, RA

Plane A
Plane B

A
B

N

"N" Align Dial

C

Plane A is aligned with plane B 
See figure

B

A

N

A

B

D Ejector rod

11.5-13mm 15mm

9.0-11.5mm 17mm

7.0-9.0mm 19mm

24mm1.0-3.5mm

Manufacturer Ejector rod

17mmHerz,MMA,Remag

19mmTA,Comap,Markaryds

24mmSAM,Slovarm

Others (See list)

D

M28x1.5



5.7 Giacomini
 1. Installeer de adapter in de juiste richting op het  
 Giacomini-ventiel; 
 2. Installeer de GIA-uitwerpstang in het gat;

 

5.8 Caleffi
 1. Open de klepstroom tot het maximum, zoals getoond in  
 foto 1; 
 2. Installeer de adapter in de juiste richting op het Caleffi ventiel;

 
 

5.9 Gebruik van de uitwerpstang
 Vanwege de maat- en montagetolerantie van de metalen  
 klep kan dit leiden tot de volgende situaties:
 1. Wanneer het apparaat defect is, wordt F2 weergegeven.
 2. De metalen klep kan niet volledig worden gesloten  
 en wordt voortdurend verwarmd

 Hanteringsmethode: Gebruik eerst de uitwerpstang  
 1,6 mm (1), als de bovenstaande twee situaties nog  
 steeds bestaan, probeer dan in plaats daarvan de  
 uitwerpstang 2,6 mm (2).
 

6. Interface display 
Wanneer u ziet dat het LCD-scherm informatie toont zoals 
hieronder, is de radiatorthermostaat gereed voor configu-
ratie. Als dit niet het geval is, verwijdert u de batterijen en 
plaatst u ze opnieuw en voert u stap 4 opnieuw uit.
 

Druk op de resetknop om de richting van het digitale 
display naar keuze te wijzigen.

7. Software installatie
Voordat je begint met het toevoegen van dit LSC Smart 
Connect-product, noteer je de naam en het wachtwoord, 
inclusief spaties en hoofdletters, van je wifi-netwerk. Zorg 
voor een sterk wifi-signaal.

Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-net-
werk, niet op een 5 GHz wifi-netwerk. Als je een bericht krijgt 
dat het product alleen werkt op 2,4 GHz-netwerken, moet je 
de wifi-frequentie van je netwerk wijzigen in 2,4 GHz in het 
instellingenmenu van de router. Neem hiervoor contact op 
met uw internetprovider.

1. Download de LSC Smart Connect app uit de Google Play 
Store, de Apple Store of scan de QR-code.

2. Open de app. Gebruik je de app voor het eerst? Volg 
daarna de instructies op het scherm om uw account aan te 
maken.

3. Voeg dit apparaat toe door de + (rechterbovenhoek van 
het scherm) aan te raken en Gateway Control > Wireless 
Zigbee Gateway te kiezen. Volg de aanwijzingen om de in-
stallatie te voltooien. Voor meer informatie, zie onze website:
www.lsc-smartconnect.com

Rotate the thermostat dial 
to the maximum value
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4. Reset: Mogelijk moet u het product eerst resetten. Ga dan 
verder met stap 3.5. After the Zigbee smart gateway hub is 
added successfully, you can add the sub-device on the 
gateway hub interface. 

6. Druk lang op de knop Koppelen op de radiatorthermo-
staat voor 5 seconden totdat het Zigbee-signaalpictogram 
knippert, wat betekent dat het apparaat in de koppelings-
modus is gegaan.

7. De blauwe LED-indicator van de gateway-hub knippert 
tijdens de koppelingsmodus.

8. Wanneer de radiatorthermostaat met succes is toege-
voegd, gaat de blauwe LED-indicator binnen 1 seconde 
uit, het apparaat Zigbee-signaal is altijd aan.

8. Productkenmerken:
Gebruik de app om de verschillende modi en opties te 
verkennen
 
8.1 Automatische modus
In de automatische modus wordt de temperatuur gere-
geld volgens het ingestelde verwarmingsprofiel.

8.2 Handmatige modus
In de handmatige modus wordt de temperatuur geregeld 
in overeenstemming met de huidige temperatuur die is 
ingesteld via de draaiknop.

8.3 Vakantiemodus
De vakantiemodus start automatisch op het ingestelde 
startpunt van de tijd en voert de vakantietemperatuur uit.

8.5 Offsettemperatuur
Doordat de temperatuur wordt gemeten op de radia-
torthermostaat, kan de temperatuurverdeling in een 
ruimte variëren. Om dit aan te passen kan een tempera-
tuuroffset van ±5 °C worden ingesteld.

8.6 Eco en comfortabele temperatuur
Het comfort- en Eco-temperatuurpictogram maakt het 
schakelen tussen comfort en Eco-temperatuur eenvoudig 
en gebruiksvriendelijk.

8.7 Kinderslot
De werking van het apparaat kan worden vergrendeld 
om te voorkomen dat instellingen onbedoeld worden 
gewijzigd (bijv. door onvrijwillige aanraking).

8.8 Antivriesmodus
Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt de tempera-
tuur in de huis wordt op 8° gehouden.

8.9 Verwarmingsstop (Energiebesparing) Modus
De levensduur van de batterij kan worden verlengd door 
de verwarming uit te schakelen.

8.10 Bescherming tegen verkalking (ontkalking)
De apparatuur zal elke week automatisch gedurende een be-
paalde tijd werken om verkalking van de klep te voorkomen.

8.11 Boost
Wanneer geactiveerd, zal de klep gedurende 5 minuten 
volledig worden geopend. Het verwarmen van een ruimte 
duurt langer dan 5 minuten, maar de warmte die de 
radiator afgeeft is direct voelbaar.

9. Batterij bijna leeg
Wanneer het batterijvermogen minder dan 12% is, wordt 
het pictogram voor een laag stroomverbruik ( ) weer-
gegeven. Vervang de batterij zo snel mogelijk. Als het 
apparaat alleen ( ) weergeeft, is het apparaat niet
verkrijgbaar.

10. Resetten
Druk 5 seconden op de reset-knoppen, het apparaat
zal “FAC” weergeven. Het apparaat wordt opnieuw inge-
steld. Nadat het apparaat opnieuw is ingesteld, worden 
de gegevens niet opgeslagen, het apparaat moet worden 
gerepareerd.



11. Problemen oplossen en onderhoud
 

12. Technische gegevens
Batterijen: 2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Temperatuurbereik: 5-30 °
Weergave: LED
Maximaal uitgestraald vermogen: 10dBm
Afmetingen (B x H x D): 56.5*56.5*100 mm
Gewicht: 190 g (incl. batterijen)/140 g (incl. batterijen)
Werktemperatuur: -10 ° - 40 °
Werkomgeving: Binnen
Veiligheid: CE
Frequentie: 2,4 GHz
Beschermingsgraad: IP20
Levensduur batterij: 1,5 jaar

Zigbee-gateway:
Voeding: 5V/1A Interface: Micro-USB
Beschermingsgraad: IP20
Frequentie: ZigBee 2.400 ~ 2.480GHz
Frequentie: Wi-Fi 2.400 ~ 2.4835GHz
LED: Rood en Blauw
Werktemperatuur: -10°--45°
Werkomgeving: veiligheid binnen: CE/ROHS

13. Inhoud verpakking
3x ZigBee Radiatorthermostaat
3x Adapters voor Danfoss(RA,RAV en RAVL), M28x1.5mm, 
Caleffi, Giacomini.
1x Uitwerpstang
1x schroef voor adapter
1x Gebruiksaanwijzing
1x Slimme gateway
1x Stroomkabel
1x Oplader 5V/1A

Conformiteitsverklaring
Wij, Action Service & Distributie B.V., verklaren als 
fabrikant dat deze “radioapparatuur” in China wordt 
geproduceerd. De producten voldoen aan alle relevante 
CE-normen en voorschriften.  De volledige lijst van gehar-
moniseerde normen met betrekking tot Richtlijn  
2014/53/EU is te vinden op: https://eur-lex.europa.eu  
De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op 
http://www.lsc-light.com. Voor andere compliant- 
gerelateerde informatie kunt u contact opnemen met:

Website: http://www.lsc-light.com
e-Mail: info@action.nl
Postadres: P.O. Box 130, 1600 AC  Enkhuizen,  
  The Netherlands
 
 
Verwijdering, garantie, disclaimer en beoogd gebruik

w
Removal of your product. This product is made of 
high quality materials and parts that can be recycled. If 
you see this symbol on your product, it means that the 
product is covered by EU Directive 2002/96 / EC. Ask your 
own local government about the way in which electri-
cal and electronic products are collected separately in 
your region. When disposing of old products, observe 
local legislation and do not dispose of these products in 
the normal household waste. Properly disposing of old 
products will prevent adverse effects on the environment 
and public health.

Warranty: Any changes and/or modifications to the 
product will void the warranty. We cannot accept any lia-
bility for damage caused by incorrect use of the product.  
Disclaimer: designs and specifications might be subjected 
to change without notice. All logos, brands and used 
product references are trademarks or registered trade-
marks of their respective holders and hereby recognized 
as such.

 h Beoogd gebruik: binnen

c
Conformiteit met alle relevante vereisten van de 
EU-richtlijn
Veiligheid: indien van toepassing: gebruik dit apparaat 
alleen waarvoor het bedoeld is; gebruik dit apparaat 
niet als het beschadigd of defect is. Als dit product 
beschadigd is, vooral als de kabel of fitting beschadigd 
is, moet dit product onmiddellijk worden uitgeschakeld. 
In dit geval is vervanging vereist; Schakel voor het 
vervangen de stroom uit en laat het apparaat afkoelen 
om elektrische schokken of brandwonden te voorkomen. 
 De adapter (indien van toepassing) moet in de buurt van 
het apparaat worden geïnstalleerd, niet op een andere 
adapter zijn aangesloten en gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Producten mogen alleen worden gebruikt in combinatie 
met de originele adapter.  Dit product mag alleen worden 
geopend door een bevoegde technicus als er onderhoud 
nodig is. Voer reparaties nooit zelf uit. 




