Roth Touchline® SL app
til Android og iOS
Brugermanual

Living full of energy
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Roth Touchline® SL app
Tillykke med din nye Roth Touchline® SL app
Roth Touchline® SL app for Android, iOS og WEB giver mulighed
for at regulere dit Roth Touchline® SL gulvvarme- eller
radiatorsystem uanset hvor i verden du befinder dig.
Med app’en er det blandt andet muligt at aflæse aktuel rumtemperatur, ændre rumtemperatur, se om indgange og udgange til
eksterne enheder er aktive, omstille mellem varme, køling eller
automatisk omstilling (hvis der er tilsluttet en kølekompressor) og
mange andre brugbare informationer fra dit anlæg, som sikre
den optimale komfort og sikkerhed for dig og dit anlæg.
Derudover kan driftsformen for hele anlægget ændres uden man
skal ind på hvert rum.
Med Roth Touchline® SL app kan du styre flere anlæg/installationer placeret på flere forskellige lokationer, f.eks. dit hus, dit
sommerhus eller din lejlighed i udlandet.
For et hurtigere og nemmere overblik kan du navngive både dine
anlæg og alle dine rum.
Systemopsætning
Din Roth Touchline® SL Master kontrolenhed skal være tilsluttet til
dit WiFi netværk via Roth Touchline® SL WiFi internetmodul, for
hjælp til opsætning af disse enheder, se indlægssedlen i enheden,
eller besøg vores hjemmeside, https://www.roth-danmark.dk
Opret en Roth Touchline® SL app/cloud konto
For at kunne anvende Roth appen, er man nød til at oprette en
konto på vores Roth Cloud.
Alle regler omkring GDPR er naturligvis overholdt, se
Databeskyttelse - Roth (roth-danmark.dk) for yderlige oplysninger.
Hent appen i App Store eller i Google Play.
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Opret en Roth Touchline® SL app/cloud konto.

Hent Roth appen i App Store
eller i Google Play.
Tryk på blyanten for at oprette
en ny bruger.

Indtast brugeroplysninger,
afslut med ”Register”.

Appen er nu klar til at kobles
sammen med en kontrolenhed.
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Registrer en ny kontrolenhed

For at oprette forbindelse til en
kontrolenhed skal enheden
navngives og registreres via en kode.

Indtast alle oplysninger og
afslut med “Register”.

Appen vil nu lave en opdatering af
oplysninger i kontrolenheden.
Tryk “Ok” og appen er klar til brug.

Registreringskode fra kontrolenheden

Touchline® SL Controller 8 ch master

FITTERS MENU

Language version
Fitters menu
Service menu
Software version

Internet module
Repeater configuration
Additional contacts
Contact operation mode

For at få tilgang til registreringskoden fra kontrolenheden skal
man trykke “Menu”, på kontrolenheden. Vælg menuen “Fitters
menu” (Installatør menu) med
piletasterne. Tryk på “Menu” for at
bekræfte.
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MENU

Vælg menuen “Internet module”
og tryk på “Menu”.

Touchline® SL Controller 8 ch master

INTERNET MODULE

Touchline® SL Controller 8 ch master

REGISTRATION

Registration
On

Module registered

15364

OK

Vælg menuen “Registration” og
tryk på “Menu”.

Registreringskoden vil efter et
stykke tid, blive vist.
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Rum ikon

Rum navn/Zone nr.

Varme/køle mode

Aktuel
temperatur

Hvis der er tilsluttet en
udeføler, vil den aktuelle
udetemperatur blive vist.

Ønsket
temperatur og
drift mode.

Potentialefri
kontakt, f.eks.
til start/stop af
kedel

Batteristatus
og signalstyrke
til udeføleren
vises.

Viser om der
er strøm på
pumpeudgangen.
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Rum navn/Zone nr.
Aktuel temperatur
Indstillet temperatur
Indstillings menu – 1, 2 & 3

Ved at trykke på det ønskede
rum i oversigten kommer man ind
i et detaljeret overblik af det
enkelte rum.

Indstillings menu – 1

Den ønskede temperatur
Indstilles enten på + / tasterne eller slideren.

6/14

“Party” funktion.
Kan anvendes hvis man i en
tidsbegrænset periode vil
ændre temperaturen i et rum.

Bruges til at bringe rummet
tilbage til normal, samt at
bekræfte nye indstillinger.
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Indstillings menu – 2

Tidsprogram.
Her kan vælges tidsprogram for det
enkelte rum eller for hele anlægget.
Man kan gemme 1 tidsprogram
som kun gælder for det enkelte rum
og 5 tidsprogrammer som gælder for
hele kontrolenheden
(+ evt. udvidelsesmodul).

Man kan oprette to forskellige
Tidsprogrammer. Ét som er gældende
for f.eks. hverdage og ét for weekenden.

Øverst kan man vælge de
dage som tidsprogrammet skal
gælde for.

Tidsprogram.

Indstil sænkningstemperatur,
afslut med flueben.

Denne temperatur er den som er
gældende udenfor de tidsperioder
som man kan angive nedenfor.

7/14

Roth Touchline® SL app

8/14

Tidsprogram.

Indstilling af den tidsperiode
hvor temperaturen skal hæves.

Indstil på tilsvarende vis de
resterende dage og afslut med
flueben.

Vælg hvilke rum/zoner,
tidsprogrammet skal gælde for,
og godkend med flueben.

Indstilling af temperaturen
i den ønskede tidsperiode.
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Indstillings menu – 3

Menu 3 er en visningsmenu .

Viser en oversigt over enheder
tilsluttet til dette rum/zone, og
deres aktuelle status.
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Advance bruger
Under “Menu” findes en række funktioner som kan bruges til at optimere anlæggets drift,
navngivning af de enkelte rum, ændring af drift mode for hele anlægget f.eks. ferie mode,
aktuelle driftsinformationer, konfigurering af kontaktsæt fra eksterne givere, opsætning af
varme/køling og tilbagestilling af alle indstillinger til fabriksindstillinger.
Hvis man ønsker flere brugere på samme app, skal den nye bruger blot hente appen og
logge ind med samme brugernavn og password som den første bruger.

Menu

Home

Rum/Zones

Rumoversigt og
normal
indstilling.

Detaljeret ru m
in form ation .
Navn givn in g
af rum og valg
af iko n er .

Indstilling af
rum.

Fitters menu

Statistics

Settings

Op eration
m o d e /Dr if t
mode.

Statistik over
systemet.

Acco u n t
s e t t in g s /ko n t o
indstillinger.

Zones.
Contact
operation mode.
DHW/
Brugsvandsstyring.
OpenTherms
Heating/
Cooling.
Varme/køling
Maks. humidty/
Maksimal
fugtighed
Factory settings/
Reset alle
indstillinger.
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Module/
In form ation
o m ko n tr o lenheden.
User Guides/
Bruger hjælp
til opsætning
af Google
Assistant og
Alexa.

Registre ny
ko n tr o l en h ed
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Zones/zoner.

Fitters menu/installatør
menu.

Viser en oversigt over alle rum
med detaljer og med mulighed for
at ændre navn, ikon, slukke for en
kanal eller resette termostaten.

Operation mode/drift mode.

I denne menu kan drift mode
omstilles for hele anlægget.
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Normal mode/Normalindstilling - bruges, når den forudindstillede temperatur skal følge den
valgte driftstilstand for hver enkelt zone.
Holiday mode/Ferieindstilling - bruges, når du vil sænke temperaturen globalt for alle zoner
i en længere periode, f.eks. når du har ferie.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger >
temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 10°C.
Economy mode/Økonomiindstilling - bruges, når du vil sænke temperaturen globalt for alle
zoner i en kortere periode, f.eks. i en weekend, hvor du ikke er hjemme.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger >
temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 18°C.
Comfort mode/Komfortindstilling - bruges, når du vil hæve temperaturen globalt for alle zoner
i en længere periode, f.eks. til at tilsidesætte en aktiv tidsplan, uden at du skal ændre den.
Forudindstillet temperatur kan ændres på Master kontrolenheden, i Zoner > brugerindstillinger >
temperaturindstillinger. Standardindstillingen er 24°C.

Settings/indstillinger.
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I “Account settings”, kan
password ændres og man kan
se den aktuelle e-mail adresse.

I “Module”, kan man skifte kontrolenhedens navn, og/eller kontrolenhedens
placering, tilføje nye enheder eller fjerne
kontrolenheder.
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Opret ny kontrolenhed.

Register ny kontrolenhed.

Oprettelsen af ekstra kontrolenheder,
sker på samme vis som med første
kontrolenhed.
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ROTH DANMARK A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk
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