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Voor gebruik met de HRV Q Plus-
serie van Titon
auramode® is een eenvoudige maar complete en 
intelligente display voor het programmeren en inbedrijf 
stellen, rekening houdende met de bezettingsgraad voor 
de serie Titon MVHR-eenheden (mechanische ventilatie 
met warmteterugwinning).

Met de auramode® kunnen ventilatiesnelheden simpel met 
één klik op een knop geregeld worden.  Het display beschikt 
over achtergrondverlichting en regelbare instellingen voor 
licht en contrast. 

• auramode® beschikt over de volgende functies:
• Digitale schakelaar met 4 snelheden (snelheid 1, 2, 3 

of 4)
• Automatisch ingestelde snelheidsmodus
• Snelheden over 7 dagen, 8 instellingen per dag, 

programmeerbaar
• Filtervervangingsindicator met van 1 tot 24 

maanden  instelbare, onafhankelijke filtercontrole en 
filtervervangingstermijnen

• Regeling instelwaarde interne MVHR-vochtigheidsgraad
• Boostblokkeringsfuncties gekoppeld aan ingestelde 

snelheden (waarbij nachttijd-boosting via of 
schakelaaringangen of vochtigheid vermeden wordt)

auramode® is een regelaar met meerdere talen waarbij de 
gebruiker uit de volgende talen kan kiezen:

 Engels 
 Nederlands 
 Frans 
 Duits 
 Italiaans 
 Spaans 
 Pools 
 Litouws 
 Russisch 
 Oekraïens 
 Sloveens 
 Hongaars

Kenmerken en voordelen
 Æ Gebruikersvriendelijke interface 
 Æ Bedrijfsklaar maken van ventilatorsnelheden
 Æ Meerdere talen beschikbaar
 Æ Digitale schakelaar met 3 of 4 snelheden 
(door de gebruiker instelbaar)

 Æ 8 programmeerbare 
ventilatorsnelheidsinstellingen over 7 dagen

 Æ Boostblokkering
 Æ Compact ontwerp
 Æ Filtervervangingsindicatie
 Æ Instelwaarde interne MVHR-vochtsensor
 Æ Compatibel met TP***B MVHR-modellen
 Æ Instelling boostoverschrijdingstimer keuken
 Æ Instelling boostoverschrijdingstimer natte 
ruimte

 Æ Configuratie-instelling spanningsvrije 
netschakelaar MVHR

 Æ Regeling instelwaarde vochtigheid
 Æ Instelling boost met hoge stroming (snelheid 
4)

 Æ Aan/uit-selectie boost Zomerboost
 Æ Eénknopsbediening voor alledaagse 
basisfuncties

 Æ Vast bedraad statusprogrammeerapparaat op 
lage spanning

Beschrijving
De auramode® HRV van Titon is voor het in bedrijf 
stellen en controleren van een TP***B HRV Q Plus-
eenheid van Titon.
Productcodes
auramode® - TP524
Specificatie
Afmetingen: 86mm breed x 86mm hoog x 16mm diep 
Inclusief 14 meter aansluitkabel (stekkeraansluiting op 
auramode, 4-draads naar MVHR)
Gewicht: 185 g
Afwerking: Hoogglansafwerking
Materialen: ABS
Garantietermijn: 2 jaar volgens de Europese 
wetgeving
Elektrisch: 12V DC

Tekening en afmetingen
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