
 
 

 
BeauHeat elektronische thermostaat 

 
HANDLEIDING 

 

 

Elektronische thermostaat voor de automatische besturing 

van elektrische handdoekradiatoren. Door middel van een 

ingebouwde sensor kan de thermostaat de temperatuur op 

de gewenste waarde houden. Er zijn 10 verschillende 

elektrische weerstanden beschikbaar in een bereik tussen 

100W en 1000w. 

 

Bedrijfsmodi: Comfort, Boost, Standby/Antifreeze, 

Timer 12 en Timer 24. 

 

Comfort modus: de thermostaat houdt de temperatuur op de 

waarde ingesteld door de gebruiker. 

 

Boost modus: het verwarmingselement wordt gedurende 

een periode van 2 uur geactiveerd, los van de ingestelde 

temperatuur. De temperatuur wordt echter automatisch 

gecontroleerd om niet hoger te gaan dan 65°C. Op het einde 

van de periode van 2 uur schakelt het apparaat terug naar 

Comfort modus. 

 

Timer modus: het controlesysteem gaat in Boost modus 

gedurende 2 uur, nadien schakelt het terug naar Comfort 

modus gedurende 10 of 22 uur (deze periode kan ingesteld 

worden door de gebruiker) en gaat dan daarna terug over 

naar de Boost modus gedurende 2 uur. Deze cyclus kan 

oneindig herhaald worden.              

 

Standby/Antifreeze modus: het apparaat gaat naar 

standy modus. Van zodra echter de 

gemeten temperatuur onder 10°C daalt zal het apparaat het 

verwarmingselement 

activeren om te voorkomen dat de vloeistof in het apparaat bevriest. 

 

 

Beschikbaar in wit (RAL 9003) en chroom. 

 

 

Het elektronisch verwarmingselement voldoet aan alle CE eisen en voldoet aan de volgende 

normen: 

- Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, richtlijn 2005/32/EC (<0,5W) 

- EN 60335-1:2012 - EN 60335-2-30:2011 - EN 60335-2-43:2005 

- EN 61000-3-2:2004 - EN 61000-3-3:1995 

- EN 50366:2003 

- EN 55014-1:2008 – EN 55014-2:1998 
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BeauHeat elektronische thermostaat 

 
TECHNISCHE KENMERKEN 

 
Product:  Elektronische thermostaat voor handdoekradiatoren 

Toepassingen: Handdoekradiatoren 

Isolatieklasse: Klasse I, klasse II 

IP waarde: IP44 

Instelling temperatuur: Digitaal 

Temperatuurbereik: 40°C – 60°C, 10°C Antivries 

Operationele temperatuur: - 10° C - 40° C 

Maximum vermogen: zie tabel onderaan 

Voedingsspanning: 230 VAC, 50Hz 

Afmetingen: zie tabel onderaan 

Garantie: 2 jaar 

Normen: 
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-30:2011, EN 60335-2-

43:2005, 

  

EN 61000-3-2:2004, EN 61000-3-3:1995, EN 

50366:2003, 

  EN 55014-1:2008, EN 55014-2:1998 

Goedkeuringsmerk: CE 

Milieurichtlijnen: WEEE, RoHS 

Elektromagnetische compabiliteit: 89/336/EEC 

Werkmodus: 
Comfort, Boost 2h, Timer 12h, Timer 24H, 

Antifreeze/Standby,  

  Key-lock 

Status indicator: Boost/Timer LED (rood, groen, amber) 

  

Comfort bar met 6 leds, 1 blauwe, 1 groene, 2 gele, 2 

rode 

Verbinding met stopcontact: 

3 kabels (neutraal, kabel, aarding); lengte 120 cm,  

Schuko stekker: 120 cm; 

2 kabels (neutraal, kabel) 

Beschikbare kleuren: Wit (RAL 9003), Chroom 

Maximale temperatuur thermische 

zekering:  
152° C 

 

Stroom (W) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Energiedichtheid (W/cm²) 1.5 2.9 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 

L 

(verwarmingselement) (mm) 350 350 370 430 450 560 630 700 760 830 
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AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewaar dit document zorgvuldig en lees aandachtig de voorschriften voor gebruik 
van het apparaat. 

 
 

- Dit apparaat dient enkel voor exclusief gebruik met een handdoekradiator. 
 

- De thermostaat is ontworpen om de vloeistof die zich in de handdoekradiator 

bevindt op te warmen, dit in combinatie met het verwarmingselement. Ieder 
ander gebruik van dit apparaat is verboden. 

 
- Voor gebruik: Zorg er voor dat de lijnspanning dezelfde is als vermeldt op het 

apparaat (zie technische voorschriften). 
- Gebruik enkel verwarmingselementen die geschikt zijn voor het gebruikte type 

handdoekradiator. 

 
- Stroomtoevoer afsluiten voor het reinigen of onderhoud van het apparaat. 

- In geval van beschadiging van de stroomtoevoerkabel het apparaat uitzetten 

en niet manipuleren. De beschadigde stroomtoevoerkabel kan enkel ervangen 
worden door de fabrikant of door een erkende dienst na verkoop.  Het niet 
naleven van de bovenvermelde regels kan leiden tot schade waardoor de 

garantie vervalt. 
 

- Vervoer en stockeer het apparaat enkel in de beschermende verpakking. 

- Vervanging van het apparaat kan enkel door de fabrikant gebeuren.  
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WAARSCHUWING 

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK! 

Apparaat loskoppelen van stroomtoevoer 

tijdens de installatie 
 
 

 



 

BeauHeat elektronische thermostaat 
 

INSTALLATIEGIDS 
 
Enkel te gebruiken door de plaatser 

 
 

 
 

 
1. Plaats het verwarmingselement in de van draden voorziene opening die zich onderaan 

in de radiator bevindt. 

2. Bevestig de elektrische weerstand op een veilige manier aan de handdoekradiator met 

een 22mm moersleutel. 

3. Het speciale omhulsel zorgt voor een veilige plaatsing en laat een lichte bijkomende 

aanpassing toe om de thermostaat perfect in lijn met de radiator te plaatsen. 

4. Kantel de radiator zoals in figuur 3, zorg ervoor dat de opening aan de bovenkant van 

de radiator zich op de hoogste positie bevindt. WAARSCHUWING: steun de radiator 

niet op het elektrische controlesysteem. 

5. Vul de radiator met de specifieke vloeistof. 

6. Plaats de radiator opnieuw in verticale positie en controleer het interne niveau van de 

vloeistof (fig. 4) 

7. Zorg voor een correcte bevestiging van het verwarmingselement in de radiator. 

8. Sluit het apparaat aan op de stroom en start met de verwarming (de bovenste 

opening van de radiator moet open blijven!). 

9. Stel de maximale temperatuur in en controleer het niveau van de binnenste vloeistof.  

De vloeistof kan door thermische uitzetting over de rand van de radiator lopen. 

10. Verwijder de overtollige vloeistof (opgelet voor brandwonden!) om de thermostaat 

droog te houden en voorkom dat de vloeistof de rand bereikt. Wanneer niveau van de 

vloeistof niet meer stijgt wacht men beter 5 minuten vooraleer de verwarming te 

stoppen. 

11. Indien nodig, de radiator bijvullen vooraleer de vloeistof afkoelt (controleer de 

temperatuur van de interne vloeistof de hele tijd). 

12. Sluit de opening bovenaan de radiator met de bijhorende dop. 

13. Bevestig de radiator aan de muur. 

14. Sluit het apparaat aan op het stopcontact.  

 

 
 
Accessoire: voor een gemengd gebruik van het apparaat, bevestig het T-stuk op de 

handdoekradiator, bevestig het apparaat op de verticale spruitstuk van het T-stuk en sluit 

de retourleiding van het verwarmingscircuit aan op de orthogonale connecter van het T-

stuk. 

 

Beschikbare kleuren: Wit, chroom                   4 

 

Ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening vooraleer de 
installatie te starten. 

Beveilig het apparaat met een 30mA RCD stroomonderbreker 
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HANDLEIDING 
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Comfort Bar: 
Toont de geselecteerde 
temperatuur en andere 
bijkomende informatie 

Verwarmingselement 

On/standby knop 

½” GAS draad 
voor  bevestiging 
aan de raditaor 

Boost/timer knop 
Om de “Boost”, Timer 12 
en Timer 14 modus te 
selecteren 

+ en – knop 
Om de gewenste 
temperatuur in 
te stellen 

Boost/timer LED 
rood/groen/amber licht 
om de huidige actieve 
modus aan te duiden 

Netsnoer 

Ingebouwde NTC sensor 
Gebruikt voor  automatische 
temperatuurregelaar  

Comfort Bar 
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BEDIENINGSMODI 
 

Druk op de On/Standby knop om het apparaat aan te zetten of om naar de 

Standby/antivries modus te gaan. OPMERKING: wanneer het apparaat op de 

Standby/Antifreeze modus staat zal het twee keer kort biepen (0.5 sec). Wanneer het 

apparaat op de On modus gezet wordt biept het gedurende 1 seconde. 

 

Comfort mode:   in deze modus wordt de gewenste temperatuur van de radiator 

geselecteerd. De temperatuur wordt bepaalt door de + en – knoppen naar een van de 

volgende waarden: 

40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C. 

De uiterst rechtse verlichte of knipperende LED in de Comfort bar duidt de geselecteerde 

temperatuur aan. Een knipperende LED duidt aan dat de gewenste temperatuur nog niet is 

bereikt. Wanneer een bepaalde temperatuur is bereikt, zal de overeenkomende LED niet 

langer knipperen. 
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Voorbeeld 
Het apparaat is aangezet. 

Door 4 maal op de + knop te 

drukken wordt de gewenste 

temperatuur naar een waarde 

van 55°C gebracht (de 4 eerste 
LEDs links knipperen). 

De radiator warmt op. Wanneer 

de temperatuur van de radiator 

45°C bereikt zal de eerste 

blauwe LED stoppen met 

kipperen en verlicht blijven. 

Na een tijdje, wanneer de 

temperatuur 45°C bereikt 

heeft, zal de tweede (groene) 

LED stoppen met knipperen en 
verlicht blijven. 

Dezelfde handeling geldt ook 

voor de tweede volgende (gele) 

LEDs, tot de gewenste 

temperatuur van 55°C bereikt 

is (alle LEDS stoppen met 

knipperen). 



 
 

 

 

 

 

Boost modus: druk op de Boost/Timer knop om deze operatieve modus te activeren. 

Deze modus activeert het verwarmingslelement gedurende 2 uur naar het maximum 

vermogen (voor veiligheidsredenen is de maximum temperatuur beperkt tot 65°C. 

Om de Boost  modus uit te schakelen druk op de Boost/timer knop. 

Boost modus indicator: Boost/Timer LED is rood en knippert. 

 

 

Timer 24 modus: druk op de Boost/Timer knop gedurende 3 seconden om deze modus in 

te schakelen. Het controle systeem activeert de Boost modus gedurende 2 uur, daarna 

schakelt het terug over naar de Comfort modus, na 22 uur zal de Boost modus opnieuw 

gedurende 2 uur geactiveert worden. Deze reeks wordt oneindig herhaald. Druk op de 

Boost/Timer knop om de Timer 24 modus te verlaten. 

OPMERKING: tijdens de eerste cyclus is de duur van de Comfort modus 21 uur. 

 Timer 24 indicatie gedurende 2 uur Boost: Boost/Timer LED knippert groen. 

 Gedurende 22 uur Comfort: Boost/timer LED blijft permanent groen. 

 

Timer 12 modus: druk meer dan 5 seconden op de Boost/Timer knop om deze modus te 

activeren. Het controle systeem activeert de Boost modus gedurende 2 uur, daarna schakelt 

het terug over naar Comfort modus en na 10 uur start de Boost modus opnieuw op 

gedurende 2 uur. Deze reeks wordt oneindig herhaald. 

Om de Timer 12 modus te verlaten druk op de Boost/Timer knop. 

OPMERKING: gedurende de eerste cyclus is de duur van de Comfort modus 9 uur. 

 

   Timer 12 modus aanduiding tijdens de 2 uur durende “Boost”: 

Boost/Timer LED knippert oranje. 

  Gedurende 10 uur Comfort: Boos/Timer LED is permanent oranje gekleurd. 

 

OPMERKING: voor veigheidsredenen is de maximale temperatuur van de radiator gedurende 

de 2 uur boost modus beperkt tot 65°C. 

 

 
 
Functioneel schema 
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1x indrukken 

3 seconden 
indrukken 

5 seconden 
indrukken 
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SAMENVATTING 
 

Boost/Timer LED werking 

 

Rood, knipperen: De Boost functie is geactiveerd. Het verwarmingselement is actief 

gedurende 120 minuten (de temperatuur van de radiator wordt automatisch beperkt 

tot 65° C). 

 

Groen, knipperen: Boost functie actief in Timer 24 modus. Het verwarmingselement is 

actief gedurende 120 minuten (automatische temperatuur van de radiator). 

 

Groen, permanent: Comfort functie actief gedurende 22 uur in Timer 24 modus. 

 

Oranje, knipperen: Boost functie actief in Timer 12 modus. Het verwarmingselement is 

actief gedurende 120 minuten (automatische temperatuur van de radiator). 

 

Oranje, permanent: Comfort functie actief gedurende 10 uur in Timer 12 modus. 

 

Key lock functie: het is mogelijk om de knoppen van het apparaat te vergrendelen om 

ongewilde aanpassingen van de instellingen te vermijden. Druk tegelijkertijd op de + en – 

knoppen gedurende 3 seconden om alle knoppen, behalve de On:Standby knop) te 

vergrendelen. 

Om de knoppen te ontgrendelen druk opnieuw op de + en – knoppen gedurende 3 seconden.  

Wanneer de key lock geactiveerd is biept het apparaat twee maal. Wanneer de key lock 

gedesactiveerd is zal het apparaat vier maal biepen. 

 

Bijkomende aanduidingen terbeschikking bij Comfort Bar: 

- The twee centrale (gele) LEDs knipperen wanneer een knop ingedrukt wordt: Key lock 

is actief. 

- De externe (blauwe en rode) LEDs knipperen: storing aan de temperatuurmeter, het 

verwarmingselement wordt gedeactiveerd. Contacteer de klantendienst. 

 

Notities 

In geval van onderbreking van de stroomtoevoer zal het apparaat de vorige operatieve 

modus* hernemen, met uitzondering van de Boost en Timer modus. 

*De status van het apparaat wordt 5 seconden bewaart nadat een wijziging optreedt. 

 

Bij herstellingen uitgevoerd door onbevoegden vervalt de garantie. 

De fabrikant behoudt zich het recht om, op ieder welk moment en zonder voorafgaande 

verwittiging,  aanpassingen te doen aan het apparaat beschreven in deze handleiding 

 

   

Denk aan het milieu! 
 
Dit symbool duidt aan dat dit apparaat verplicht naar het containerpark dient 
gebracht te worden, om op een correcte verwijderd te worden, 
dit volgens de 2002/96 / CE (RAE-WEEE) richtlijn. 
 
Dit apparaat mag dus niet bij het gewone huishoudelijk afval gedeponeerd worden.  
Het dient naar het daartoe voorziene afvalverzamelingspunt (containerpark) 
gebracht worden. In geval van vervanging dient het apparaat terug bezorgd te worden 
aan de fabrikant.                                                                                                                                           8      
 

 


