
www.growland.net / www.growland-hydroponics.com

https://www.growland.fr / https://www.growland.co.uk
https://www.growland.es / https://www.growland.at

https://www.growland.nl / https://www.growland.it
https://www.growland.se / https://www.growland.pl



Gebruiksaanwijzing voor TS-600 series Titanium verwarmingselementen 

I. Eigenschappen en Onderdelen 

 

1. Onderdelen 
(1). Therrnostaat 
(2). Temperatuurregeling 
(3). LED aan/uit 
(4). LED verwarming 
(5). Temperatuursensor 
(6). Kabel 
(7). Zuignap 
(8). Titanium verwarmingselement 

2. Toepassing 
(1). Verzeker U er van dat het volt age van het verwarmingselement 

overeenkomt met het netwerk 
(2). Plaats de stekker in het stopcontact en de LED aan/uit is aan. 
(3). Stel de gewenste temperatuur in. De LED verwarming is nu aan, mits de 

temperatuur van het water is lager dan de gewenste temperatuur. 
(4). Als de gewenste temperatuur is bereikt, slaat de LED verwarming uit. 

Waarschuwing 

(1) Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor in gebruikname 
(2) Zorg voor droge handen alvorens het apparaat in werking te stellen 
(3) Indien het apparaat aan is, ieder contact met lichaamsdelen vermijden 
(4) Apparaat direct uitschakelen indien U het verwarmingselement uit het water lift. 

Niet naast vlambare materialen plaatsen. 
(5) Verbind ge.dn andere verwarmingselementen aan deze thermostaat met een hoger 

energieverbruik dan 600w 
(6) Stekker uit het stopcontact halen, indien lichaamsdelen in aanraking komen met 

het water 
IV. Technische gegevens 

Model Voltage Power Diameter Hoogte Volume 
TS-600-600T 230V 600w 19mm 33cm 360 L 
TS-600-300T 230V 300w 16mm 27cm 180 L 

Opmerking : de kabels van het verwarmingselement / sensor naar de thermostaat is circa 2m00 lang, 
van de thermostaat naar de stekker circa 1m00. 

2. Product eigenschappen 
(1) Verwarmingselement van puur titanium, bestand tegen corrosie van alkani en 

zuren 
(2) Electronische temperatuurcontrole met een tolerantie van minder dan 1 C 
(3) Unieke uitschakel beveiliging, indien gn water aanwezig (bijv. de unit slaat uit, 

indien het verwarmingselement uit het water wordt gehaald) 

II. Installatie en toepassing 

1. Installatie 
(1). Plaats de thermostaat op een droge plek boven 

of naast het vat 
(2). Plaats de zuignap met verwarmingselement tegen 

de wand van het vat / aquarium. Het element dient 
ondergedompeld te zijn tot het waterniveau teken. 

(3). Plaats de temperatuursensor met zuignap eveneeas—
tegen de wand van het vat / aquarium, volledig 
ondergedompeld, verwijderd van het element. 


