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Installeer de  
vloerverwarming van de toekomst 

Inleiding

Dank u voor de aankoop van onze regelunit voor vloer-

verwarming. Lees deze handleiding voordat u begint met 

het installatiewerk of het gebruik van de regelunit. Het is 

belangrijk dat u de inhoud van de gekochte producten 

controleert bij levering en dat u in geval van beschadigde 

of ontbrekende items dit onmiddellijk meldt. 

De Wavin regelunit voor 16 zones wordt gebruikt voor het 

regelen van de ruimtetemperatuur, als onderdeel van een 

vloerverwarmingssysteem, en werkt met bedrade of draad-

loze thermostaten. 

De elektrische installatie en onderhoudswerkzaamheden 

mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde perso-

nen. Het is niet toegestaan dat andere personen de afdekking 

van de regelunit openen en/of wijzigingen aanbrengen.

In de Wavin regelunit voor 16 zones  

zijn geïntegreerd: 

   Voeding van 230 V naar de pomp

  Spanningsvrije schakelaar

  Voeding van 230 V naar het verwarmingstoestel

  Onderhoudsprogramma voor ventielen en pomp*

  Geïntegreerde ontvanger/zender en antenne 

*  Een schakelprogramma zorgt er voor dat pomp en thermo-

motoren ‘s zomers kortdurend worden ingeschakeld.

Elke doos met regelunit voor 16 zones bevat: 

   1 x regelunit voor 16 zones 

   1 x touch screen pen (optie)

   2 x rubber doorvoeringen 

   2 x wandpluggen 8 mm x 40 mm 

   2 x montageschroeven 40 mm 

   1 x boorprofiel (afgedrukt op de doos)

   1 x display met touchscreen (optie)

Neem voor meer informatie, aankoopadvies en technische 

ondersteuning contact op met uw Wavin contactpersoon.
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Comfortabel en  
energiezuinig wonen

Enkele aanvullende onderdelen voor de regelunit  

voor 16 zones en thermostaten zijn: 

    Maximaalthermostaatsensor 

    Vloersensor voor bedrade thermostaten 

    2-draadse 24 V-thermomotor voor verdeler 

Dankzij de display met touchscreen kunt u een netwerk van 

maximaal 3 regelunits maken, waarbij het gebruiksgemak 

en het aantal functies nog toenemen. Bijvoorbeeld: tijd- en 

temperatuurregeling voor warm tapwater, vakantieplanning en 

instelling van opgeslagen verwarmingsschema’s die eenvou-

dig kunnen worden toegepast op kamers met temperatuur-

regeling.

Elke doos met bedrade thermostaat bevat: 

   1 x thermostaat 

  2 x wandpluggen 6 mm x 30 mm 

  2 x montageschroeven 30 mm 

  1 x 4-pins stekker 

  1 x 2-pins stekker 

Elke doos met draadloze thermostaat bevat: 

  1 x thermostaat 

  2 x wandpluggen 6 mm x 30 mm 

  2 x montageschroeven 30 mm
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1. Systeemoverzicht

Reset

230V

+U, A, B, 
Gnd

1.1. Overzicht van regelunit 

Aansluiting voor externe antenne, om het bereik te 
versterken, bijvoorbeeld in het geval de regelunit in  
een stalen kast is geplaatst 

Linkerknop, om de kanaalkeuze te wijzigen 

Resetknop, om het gekozen kanaal te resetten 

Rechterknop, om de kanaalkeuze te wijzigen 

Zekering, 250 V, T1.6A 

Aansluitingen voor voeding 

Aansluitingen voor verwarmingsvergrendeling 

Aansluitingen naar een pomp 

8P8C (RJ-45)-aansluitcontacten, voor een netwerk  
met een display met touchscreen

Aansluitingen voor verwarmingskanaal 16 of  
thermomotor voor warm tapwater

Aansluitingen voor 16 thermomotors van 24 V DC 

16 LED-lampjes, die de kanaalstatus weergeven 

LED-spanningslampje, toont de huidige status van de regelunit 

Aansluitingen voor alarmvergrendeling 

Aansluitingen voor temperatuursensor warm tapwater 

Aansluitingen voor thermostaat beveiliging 

Aansluitingen voor programmeereenheid van andere fabrikant 

Aansluitingen voor bedrade thermostaten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.2. Overzicht van thermostaat

Thermostaatbehuizing 

Lipje voor ontgrendeling van de afdekking

Gecombineerde draai- en drukknop

Display van thermostaat 

Symbolen voor comfort-        en economy modus 

 De dagen van de week 

Thermostaatvergrendeling

Alarmtemperatuur bereikt / verlies van communicatie 

Verwarming AAN / UIT 

Vakantie 

Temperatuur vastleggen

Verwarmingstijden

Symbolen voor aanduiding van temperatuur, tijd en tekst 

Lage batterijspanning

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

18
5

1 2 3

3 4 5 6 7

4

7 68910111213

17
16
15
14

1211109821
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2. Systeeminstallatie

In het algemeen worden thermostaten op de volgende  

locaties gemonteerd: 

   Binnen op een droge plaats

   Ongeveer 1,2 m tot 1,5 m boven het afgewerkte  

vloerniveau 

  In een ruimte met goede luchtcirculatie 

  Uit de buurt van: 

 - Tocht afkomstig van aangrenzende kamers of ramen 

 - Dodeluchtzones zoals achter een deur 

 - Stralingswarmte zoals direct zonlicht 

 - Convectiewarmte van een warmteafgever 

   Vermijd montage van draadloze thermostaten recht-

streeks op of tegen metalen oppervlakken of frames, 

aangezien dit de radiocommunicatie nadelig kan  

beïnvloeden 

2.2.2. Sabotagebeveiliging 

De behuizing heeft een gedeeltelijk gevormde opening van  

1,5 mm die bij montage wordt uitgelijnd met een overeen-

komstige opening in de wandplaat voor het ontgrendeling-

slipje van de afdekking. 

   Gebruik een lange schroef met bolle kop van 5 mm om 

de beveiliging van thermostaten tegen demontage aan-

zienlijk te verbeteren 

   De display met touchscreen biedt het systeem drie selec-

teerbare niveaus van thermostaatvergrendeling: 

 - Aanpassing van temperatuur (ontgrendeling is mogelijk 

   door het LOc-menu op de thermostaat te openen) 

 - Toegang tot menu (de temperatuur kan worden 

   gewijzigd maar de toegang tot het menu is 

   geblokkeerd) 

 - Volledige vergrendeling (bediening van de thermostaat

   is volledig geblokkeerd) 

   Via de display met touchscreen is het altijd mogelijk om 

een vergrendeld systeem volledig en centraal te  

regelen 

2.3. De voeding aansluiten 

  De regelunit werkt met een voeding van 230 V AC 50 Hz 

  De maximale belasting van de regelunit is 1,6 A 

   De gecombineerde belasting van de regelunit, de pomp 

en de warmtebron gevoed door de regelunit mag niet 

hoger zijn dan 13 A 

   De voeding voor alle gekoppelde apparaten, met inbegrip 

van de warmtebron en bedieningselementen van andere 

fabrikanten, moet worden geïsoleerd op elk punt om het 

gevaar voor een elektrische schok te voorkomen

2.2. De thermostaten monteren

2.2.1. Een geschikte locatie kiezen

Voor het kiezen van een geschikte locatie voor montage van 

de thermostaten is een zorgvuldige planning vereist. Dit is van 

essentieel belang voor een energie-efficiënte regeling van het 

verwarmingssysteem. Het is aanbevolen dit te bespreken met 

de eigenaar of ontwerper van het gebouw, zodat u rekening 

kunt houden met hun voorkeuren.

2.1. De regelunit monteren 

Kies een geschikte locatie voor montage van de regelunit. 

Vereisten voor montage: 

    Binnen in een droge omgeving, met een relatieve  

vochtigheid van maximaal 85% 

    Geen blootstelling aan temperaturen lager dan  

-10 °C of hoger dan 40 °C 

    Niet in een geaarde metalen kast, want deze  

verhindert draadloze communicatie 

    Boven de verdeler, binnen het kabelbereik van de  

thermomotoren en de circulatiepomp op het regelblok 

    De regelunit kan met schroeven aan de wand worden 

bevestigd volgens de onderstaande afbeelding of het 

boorprofiel op de doos 

    De regelunit kan ook op een DIN-rail worden  

gemonteerd
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2.4. Een warmtebron aansluiten 

De aansluitingen voor verwarmingsvergrendeling bieden 

meerdere aansluitmethoden aangepast aan diverse vereisten, 

waarbij de schakelaar wordt gesloten wanneer op een circuit 

verwarming wordt gevraagd. De verwarmingsvergrendeling 

wordt ingeschakeld 3 minuten nadat de regelunit een vraag 

van de thermostaat ontvangt, zodat de ventielen kunnen 

worden geopend. 

2.4.1.  Aansluiting van een warmtebron die  

een potentiaalvrije schakelaar vereist 

  Deze methode wordt gewoonlijk gebruikt voor  

 aansluiting in: 

 - Combinatieboilers 

 - S-Plan bedradingssysteem 

 -  Overige systemen van andere fabrikanten die een 

geschakeld paar vereisen

2.4.2.  Aansluiting van een warmtebron die de voeding 

van de AHC 9000 krijgt

   Deze methode wordt gewoonlijk gebruikt voor aansluiting 

in: 

 - Systeemboilers 

 -  Gemotoriseerde zoneventielen, die de warmtebron 

omschakelen via hun eindschakelaar 

 -  Overige systemen van andere fabrikanten die  

een geschakelde voeding vereisen

Opmerking:   

er is geen gemotoriseerd zoneventiel vereist op de  

watertoevoer naar een verdeler met thermomotoren.

2.5. Een circulatiepomp aansluiten 

De regelunit zorgt voor een geschakelde voeding naar een 

circulatiepomp, die wordt geactiveerd bij een vraag op een 

circuit. 

   Als een mengeenheid is aangesloten op de verdeler, 

moet deze secundaire circulatiepomp worden  

aangesloten 

   Als de verdeler een speciale primaire circulatiepomp 

heeft of als de aangesloten verdeler de enige op de 

warmtebron is, kunnen deze aansluitingen worden 

gebruikt voor voeding naar een primaire circulatiepomp

     De voeding mag niet worden aangesloten voordat alle 

bedrading in de regelunit en naar gekoppelde apparaten 

is voltooid

Voeding – In 
230V AC 50Hz, 13A Max

Vergrendeling verwarming - Uit 
Maximale belasting: 10A – 230V AC of 30V DC 

Normaliter open

Vergrendeling verwarming - Uit 
Maximale belasting: 10A – 230V AC of 30V DC 

Voedingpomp - Uit 
Maximale belasting: 10A – 230V AC
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2.7. Bedrade thermostaten aansluiten 

   Voor thermostaten is een 4-aderige UTP-gegevenskabel 

of hoger vereist 

   De maximaal ondersteunde kabellengte is 200 m 

   De minimale draadmaat is 0,5 mm of 0,2 mm² 

   Gebruik geen netsnoer voor het aansluiten van  

thermostaten 

   Thermostaten moeten parallel worden geschakeld 

   Indien gewenst, kunt u voor elke thermostaat een  

speciale kabel gebruiken. Mogelijk is dan een aansluit-

kast van een andere fabrikant vereist aan de regelunit om 

alle thermostaten samen te verbinden voordat u ze op de 

regelunit zelf aansluit

De achterplaat van de thermostaat kan gebruikt worden als 

bevestiging van de thermostaat aan de muur. De besturings-

kabels kunnen via een electrobuis tot onder de achterplaat 

gebracht worden voor een nette afwerking. Zorg er voor dat 

overtollig draad de draaiknop niet hindert. Het gebruik van 

een muurdoos heeft het voordeel dat overtollig draad goed 

opgeborgen kan worden. Zorg voor een kleine muurdoos, 

zodat deze niet buiten de grondplaat van de thermostaat 

uitsteekt.

2.6. 24 V-thermomotoren aansluiten 

      Monteer de thermomotoren op de verdeler door de dop 

van het handmatige ventiel op de retourpoorten te  

verwijderen en de thermomotor met de hand op de kraag  

te drukken tot hij op zijn plaats vastklikt 

      Wavin thermomotoren worden in geopende stand  

geleverd en worden pas gesloten nadat ze 10 minuten 

zijn geactiveerd. Als een uitgang niet binnen 60 minuten  

na koppeling aan een thermostaat werd geactiveerd,  

dan wordt het kanaal automatisch geactiveerd om de  

thermomotor te sluiten 

      De aansluitingen van de regelunit zijn ontworpen voor 

aansluiting van slechts één thermomotor per circuit 

      Als een thermostaat meerdere thermomotors moet  

sturen, moet hij worden ingesteld voor bediening van 

meerdere kanalen tijdens de latere koppelingsprocedure 

      Als de belasting van een enkele uitgang hoger is dan  

0,4 A, schakelt de regelunit de voeding uit en geeft het 

LED-lampje van het circuit een overbelasting aan 

      Voor apparaten die werken met een andere voeding 

dan 24 V DC bij maximaal 0,4 A, kan een relais van een 

andere fabrikant worden aangesloten in de betreffende 

uitgangen 

      Bij een totale belasting van 1,6 A begint de regelunit de 

uitgangen één na één uit te schakelen om overbelasting 

te voorkomen. In deze modus is het niet mogelijk  

apparaten te bedienen die een continue voeding vereisen
Optioneel

temperatuur

Naar extra thermostaten
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2.9. Een externe programmeereenheid aansluiten 

   Niet-programmeerbare thermostaten kunnen volgens  

een schema worden omgeschakeld naar hun stand-by-

temperaturen door een externe programmeereenheid van 

andere fabrikanten aan te sluiten op de regelunit 

   De stand-by temperaturen kunnen voor elke thermostaat 

afzonderlijk worden ingesteld op de vereiste waarden 

   De programmeereenheid moet een normaal gesloten 

potentiaalvrije schakelaar hebben 

   Sluit GEEN 230 V aan op deze aansluitingen, aangezien 

hierdoor de regelunit wordt beschadigd 

   Als de gekozen programmeereenheid alleen een normaal 

open schakelaar heeft, staat de verwarming in stand-by 

Tip:  deze functie werkt ook met programmeerbare thermos-

taten. Als u op deze aansluitingen een standaardscha-

kelaar in plaats van een programmeereenheid aansluit, 

kunt u het systeem op eenvoudige wijze in stand-by/

vorstbeschermingsmodus zetten zonder het volledig uit 

te schakelen.

2.10. Een thermostaatbeveiliging aansluiten 

De regelunit heeft een ingebouwd beschermingscircuit, dat 

alle uitgangen uitschakelt als water van meer dan 65 °C naar 

de vloer stroomt. 

   Bevestig de thermostaatbeveiliging aan de  

verdeler met de meegeleverde kabelbinder 

   Wikkel klittenband rond de sensor, zodat hij dicht  

tegen de verdelerwordt gehouden en geïsoleerd is van  

omgevingslucht 

   De ingestelde temperatuur kan worden gewijzigd  

wanneer een display met touchscreen is aangesloten 

   Sensoren en schakelaars van andere fabrikanten  

worden niet ondersteund

2.8. Optionele vloersensoren aansluiten 

Bedrade thermostaten kunnen worden uitgerust met een 

vloersensor voor een nauwkeurige regeling van de vloertem-

peratuur. Na aansluiting en inschakeling handhaaft de ther-

mostaat de vloertemperatuur tussen de ingestelde minimum- 

en maximumwaarden, terwijl de kamer wordt verwarmd tot de 

ingestelde temperatuur. 

   Een 2-pins stekker wordt met de thermostaat mee-

geleverd om de sensor op de thermostaat aan te sluiten 

   Vloersensoren moeten worden gemonteerd in een actief 

verwarmd en blootliggend gedeelte van de vloer 

   Op een gelijke afstand tussen twee parallelle  

verwarmingsleidingen 

   Zo dicht mogelijk bij het oppervlak van de vloer 

   In een pijp (of afgesneden stuk leiding) zodat ze  

eenvoudig kunnen worden verwijderd voor vervanging  

in geval van een storing

Wavin vloerverwarmingsbuis

VloerafwerkingTemperatuursensor
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3. Ingebruikstelling van het systeem 

Wanneer alle bedrading in de regelunit en naar alle gekoppelde apparaten is aangesloten, kan de voeding van het systeem  

worden ingeschakeld. Het systeem kan de verwarming pas regelen nadat elke thermostaat gekoppeld is aan de circuits die hij 

moet bedienen. 

3.1 LED-spanningslampje

LED Patroon Beschrijving

LED Patroon Beschrijving

LED Patroon Beschrijving

LED Patroon Beschrijving

Opmerking: 

Als een thermostaat per ongeluk is geregistreerd op het voedingskanaal, wordt het systeem gedwongen 

in stand-by gezet. Reset het voedingskanaal om deze koppeling te verwijderen indien dit zich voordoet.

3.2. LED-lampjes van de circuits

De regelunit heeft voeding.

De regelunit heeft geen voeding.

Koppelmodus (Klaar om een thermostaat te koppelen  
of een kanaal te resetten).

Stand-by modus (Thermostaten werken op de stand-by temperatuur).

Reset het kanaal.

Reset het kanaal.

Het kanaal is aan geen enkele thermostaat gekoppeld.

Koppelmodus (Klaar om een thermostaat te koppelen  
of een kanaal te resetten)
Het kanaal is gekoppeld aan een of meer thermostaten,  
geen van deze vraagt warmte.
Het kanaal is gekoppeld aan een of meer thermostaten,  
tenminste een van deze vraagt warmte.

Ventiel onderhoud.

Het kanaal is gekoppeld aan een of meer thermostaten, geen van  
deze vraagt warmte. Ten minste een van de thermostaten heeft een  
laag batterij niveau.
Het kanaal is gekoppeld aan een of meer thermostaten, tenminste een  
van deze vraagt warmte. Ten minste een van de thermostaten heeft  
een laag batterij niveau.
Ventiel onderhoud. Ten minste een van de thermostaten  
heeft een laag batterij niveau.

Het kanaal is gekoppeld aan een of meer thermostaten.  
Tenminste een van deze is losgekoppeld.

Het kanaal is overbelast of maakt kortsluiting.
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Ruimte Temperaturen Comfort periodes

Comfort Economy Weekdagen Weekend

Keuken 18°C 16°C 07:00-09:00, 17:00-21:00 08:00-21:00

Woonkamer 21°C 18°C 17:00-23:00 09:00-23-00  

Slaapkamer 18°C 16°C 07:00-09:00, 22:00-24:00 08:00-10:00, 22:00-24:00

Badkamer 22°C 19°C 07:00-09:00, 17:00-24:00 08:00-24:00

3.3. Inleiding over thermostaten 

De thermostaten zijn eenvoudig in gebruik en uitgerust met 

de nieuwste energiebesparende functies. Ze zijn verkrijgbaar 

in een programmeerbare en niet-programmeer bare versie. 

De thermostaten meten de ruimtetemperatuur, schakelen de 

verwarming in wanneer de luchttemperatuur daalt tot onder de 

ingestelde waarde van de thermostaat en schakelen ze weer 

uit wanneer die waarde opnieuw is bereikt. 

Met de Wavin programmeerbare thermostaten kunt u ook  

“comfort”- en “economy” temperatuurwaarden instellen voor 

bezette en niet-bezette perioden tijdens een 7-dagenschema, 

voor een aangepaste regeling in elke ruimte afzonderlijk. 

Hoe snel een ruimte wordt verwarmd en gekoeld, is afhankelijk 

van het ontwerp van het totale verwarmingssysteem en de 

gebruikte watertemperaturen. Instelling van de thermostaat op 

“zeer warm” of “zeer koud” zorgt niet voor een snellere verwar-

ming of koeling tot de gewenste temperatuur. 

Om energie te besparen, raden wij u aan in elke ruimte de 

laagste temperatuur (of temperaturen) te bepalen waarbij u 

zich comfortabel voelt tijdens het gebruik van de ruimte en de 

thermostaat op die instelling te laten staan. Er zullen momen-

ten zijn waarop u de temperatuur met ongeveer 1 °C wilt 

verhogen of verlagen. Als u merkt dat deze wijziging dagelijks 

nodig is, loont het waarschijnlijk de moeite om de temperatuur 

of het schema permanent te wijzigen.

3.4. Thermostaten koppelen 

Een thermostaat kan worden gekoppeld aan een aantal cir-

cuits zodat hij meerdere verwarmingscircuits kan bedienen. 

Meerdere thermostaten kunnen ook worden gekoppeld aan 

een kanaalgroep, zodat deze groep door meer dan een ther-

mostaat kan worden geregeld. 

   Druk met de meegeleverde touchscreenpen op  

▲ of 

▲

 op de display tot het LED-lampje van het 

gewenste kanaal rood knippert 

   Houd terwijl de thermostaat aan staat de kamerther-

mostaatknop ongeveer 5 seconden ingedrukt 

   Bij draadloze thermostaten toont het display “LRN” om 

aan te geven dat ze worden gekoppeld aan het kanaal 

   Bij bedrade thermostaten stoppen ▲ en ▲ met knipperen 

nadat ze aan het kanaal zijn gekoppeld 

   Wanneer de thermostaat en de regelunit gekoppeld zijn, 

verandert het LED-lampje van het betreffende kanaal om 

de status weer te geven 

   Herhaal deze procedure voor elk kanaal dat moet worden 

geregeld

3.5. Een kanaal resetten 

Doe het volgende om een kanaal te resetten en de  

koppelingen met de thermostaat te verwijderen: 

   Druk met de meegeleverde touchscreenpen op  

▲ of 

▲

 op de display tot het LED-lampje van het 

gewenste kanaal rood knippert 

   Druk met de meegeleverde touchscreenpen op  

“Reset” op de display 

   Het LED-lampje voor het betreffende kanaal/de  

betreffende zone gaat uit
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3.8. Programmeerbare thermostaten 

Programmeerbare modus* 

*  Zie 3.9. voor manuele modus. 

1)   Wanneer de thermostaat inactief is, toont het LCD-

scherm de huidige ruimtetemperatuur en of momenteel 

verwarming wordt gevraagd 

2)    Door te draaien aan de keuzeknop verandert de  

modusindicator en worden deze symbolen na elkaar 

weergegeven:  

3)   Druk op de keuzeknop om de weergegeven  

bedrijfsmodus te selecteren

Temperatuur vastleggen 

Deze modus is nuttig om de temperatuur in een ruimte voor 

een vaste tijdsduur te wijzigen; bijvoorbeeld wanneer de 

ruimte op onregelmatige tijdstippen wordt gebruikt en daarom 

is geprogrammeerd op een zuinige temperatuur, of als u een 

feestje hebt gepland en u de kamer wilt koelen om te voor-

komen dat de temperatuur oncomfortabel wordt wanneer de 

kamer bezet is. 

1)   Draai aan de keuzeknop om het aantal uur in te  

stellen dat u de temperatuur wilt behouden 

2)  Druk op de keuzeknop om de duur te bevestigen 

3)    Draai aan de keuzeknop om de te behouden  

temperatuur te selecteren 

4)    Druk op de keuzeknop om te bevestigen en 

Temperatuurbehoud in te schakelen 

5)   De thermostaat keert terug naar zijn normale  

verwarmingsschema na het verstrijken van de  

geprogrammeerde tijdsduur 

6)   U kunt Temperatuurbehoud annuleren vanaf  

het inactieve scherm: 

    Draai aan de keuzeknop om de geplande  

verwarmingsmodus te selecteren 

   Druk op de keuzeknop om te bevestigen

3.6. De thermostaten bedienen 

De thermostaatinstellingen worden gewijzigd door aan het 

bedieningswiel te draaien om het knipperende item te wijzigen 

en erop te drukken om te selecteren of te bevestigen. U hebt 

toegang tot de thermostaatinstellingen door de keuzeknop 2 

seconden ingedrukt te houden. De knop werkt in het alge-

meen als volgt: 

1)   Het knipperende pictogram op het LCD-scherm toont  

de momenteel gemarkeerde instelling

    Door te drukken op de keuzeknop wordt de  

momenteel gemarkeerde instelling geselecteerd  

of de wijziging van een waarde bevestigd 

    Door te draaien aan de keuzeknop gaat u naar ande-

re instellingen in dat menuniveau of wijzigt u  

de waarde 

2)   Nadat u de wijziging van een waarde hebt bevestigd, 

keert de thermostaat terug naar het vorige menu, waarin 

de gewijzigde instelling gemarkeerd is

    Om terug te keren naar de menu’s van de  

thermostaat, scrolt u naar beneden door aan de  

keuzeknop te draaien en drukt u op “OK”

3)    De thermostaat keert automatisch terug naar het vorige  

menu als hij niet wordt bediend gedurende 30 seconden  

Onze thermostaten hebben maximaal 6 groepen van 

instellingen; de functies verschillen afhankelijk van het 

model van de thermostaat. 

* Alleen beschikbaar op programmeerbare thermostaten 

** Alleen beschikbaar op bedrade thermostaten

3.7.  Niet-programmeerbare 

thermostaten 

Handmatige modus 

   Wanneer de thermostaat inactief 

is, toont het LCD-scherm de 

huidige ruimtetemperatuur en of 

momenteel verwarming wordt 

gevraagd 

   Druk op de keuzeknop of draai 

hem een streepje verder om de ingestelde temperatuur 

weer te geven 

   Om de ingestelde temperatuur te wijzigen, draait u aan 

de keuzeknop tot u de gewenste temperatuur bereikt.  

Als u wacht of op de keuzeknop drukt, keert de  

thermostaat terug naar het inactieve scherm en wordt  

de wijziging toegepast
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3.9. Algemene instellingen 

MA n – Handmatige of manuele modus* 

In de handmatige of manuele modus wordt de temperatuur 

ingesteld door aan de keuzeknop te draaien in het begin-

scherm en wordt er geen verwarmingsschema gevolgd. 

1)   Bij instelling van MAn op AAN wordt de handmatige 

modus ingeschakeld 

2)   Bij instelling van MAn op UIT wordt de programmeerbare 

modus ingeschakeld 

3)   In de programmeerbare modus worden naast de huidige 

kamertemperatuur ook de dag en ingestelde temperatuur 

(Comfort/Economy) getoond

LO C – De thermostaat vergrendelen 

Om de thermostaat te beveiligen tegen ongewenste  

aanpassing, kan de bediening van de thermostaat worden 

vergrendeld. 

1)   Bij instelling van Loc op AAN wordt de vergrendelings-

modus ingeschakeld 

2)   Bij instelling van Loc op UIT wordt de vergrendelings-

modus uitgeschakeld 

3)   Wanneer de bediening van de thermostaat vergrendeld 

is, wordt           weergegeven op het LCD-scherm 

4)   De instelling kan opnieuw worden gewijzigd door de  

keuzeknop 2 seconden ingedrukt te houden om het 

instellingenmenu te openen

Geprogrammeerde verwarming 

Dit is de normale bedrijfsmodus van de thermostaten wan-

neer ze in de programmeerbare modus staan. 

1) In deze modus werkt de thermostaat volgens de tijden en 

temperaturen geprogrammeerd in de menu’s SE t1 en SE t2

Vakantiemodus

Om energie te besparen terwijl het gebouw onbezet is tijdens 

een vakantie, kan de thermostaat in Vakantiemodus worden 

gezet. In deze modus handhaaft de thermostaat de vakan-

tietemperatuur, die kan worden gewijzigd in het menu SE t1.

 

1)  Draai aan de keuzeknop om de duur van uw vakantie in 

dagen te selecteren 

2) Druk op de keuzeknop om de duur te bevestigen 

3)   De thermostaat keert terug naar zijn normale  

verwarmingsschema na het verstrijken van de  

geprogrammeerde tijdsduur 

4)    U kunt de Vakantiemodus annuleren vanaf het  

inactieve scherm: 

    Draai aan de keuzeknop om de geplande verwar-

mingsmodus te selecteren 

    Druk op de keuzeknop om te bevestigen
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UIT – Stand-bymodus Comforttemperatuur 

De thermostaat kan in de stand-bymodus worden gezet, 

waarbij de verwarming alleen wordt ingeschakeld als de 

thermostaat detecteert dat de temperatuur daalt onder de 

ingestelde stand-bytemperatuur (zie SE t3, Stby). 

1)   Bij instelling van UIT op AAN wordt de thermostaat  

uitgeschakeld 

2)   Bij instelling van UIT op UIT wordt de thermostaat  

ingeschakeld 

3)   Wanneer de thermostaat in stand-bymodus staat,  

wordt “OFF” weergegeven op het LCD-scherm 

4)   De instelling kan opnieuw worden gewijzigd door de  

keuzeknop 2 seconden ingedrukt te houden om het 

instellingenmenu opnieuw te openen 

3.10. Temperatuurinstellingen 

SE t1 – Temperatuur-, tijd- en datuminstellingen*

Deze waarde bevindt zich onder Instellingenmenu > SE t1 > 

1)   Selecteer en draai aan de keuzeknop om de comfort-

temperatuur       in stappen van 0,5 °C te wijzigen 

2)   Druk op de keuzeknop om de wijziging van de waarde te 

bevestigen

Vakantietemperatuur 

Deze waarde bevindt zich onder  

Instellingenmenu > SE t1 > 

1)   Selecteer en draai aan de keuzeknop        om de  

vakantietemperatuur in stappen van 0,5 °C te wijzigen 

2)   Druk op de keuzeknop om de wijziging van de waarde te 

bevestigen 

Tijd en datum 

Deze waarde bevindt zich onder Instellingenmenu > SE t1 

> Mo-Su en is van toepassing op het volledige systeem. 

Nadat de waarde op de eerste thermostaat of via de display 

met touchscreen is ingesteld, wordt ze gekopieerd naar alle 

andere thermostaten die zijn aangesloten op het systeem. U 

hoeft de instelling dus niet handmatig uit te voeren op elke 

thermostaat. 

1)   Selecteer Mo-Fr (Ma-Vr) en draai aan de keuzeknop  

om het jaar te selecteren, bijv. 2016 

2)  Druk op de keuzeknop om te bevestigen 

3)   Ga op dezelfde manier verder met het instellen van 

maand, dag, uur en minuten

Met dit menu kunt u de comforttemperatuur,       zuinige  

temperatuur,      vakantietemperatuur       en de datum en tijd  

voor het verwarmingsschema instellen (zie SE t2) bij gebruik 

van de programmeerbare modus. Wanneer u klaar bent met de 

wijziging van de instellingen in dit menu, scrolt u naar beneden 

om OK te selecteren. Druk op de keuzeknop om af te sluiten. 

Zuinige temperatuur 

Deze waarde bevindt zich onder Instellingenmenu > SE t1 > 

1)   Selecteer     en draai aan de keuzeknop om de zuinige 

temperatuur in stappen van 0,5 °C te wijzigen 

2)   Druk op de keuzeknop om de wijziging van de waarde te 

bevestigen
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3.11. Schema-instellingen 

SE t2 – Verwarmingsschema* 

Het schema maken 

Met dit menu kunt u het verwarmingsschema instellen, dat 

bepaalt wanneer de thermostaat moet verwarmen tot de com-

forttemperatuur        en wanneer tot de economy temperatuur.           

      Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen 

in dit menu, scrolt u naar beneden om OK te selecteren en 

drukt u vervolgens op de keuzeknop om af te sluiten. 

De dagen selecteren voor een schema

Na het selecteren van de dag(en) kunt u een verwarmings-

schema maken. 

1)   Programmering begint altijd 

   bij 00 u en wordt ingesteld in blokken van 1 uur 

   Voor economy temperatuur 

2)   Druk op de keuzeknop om de instelling te wijzigen  

van economy temperatuur naar comforttemperatuur en 

omgekeerd 

3)   Draai de keuzeknop naar rechts om vooruit te scrollen  

op de tijdlijn aan de onderkant van het LCD-scherm en 

de huidige temperatuurinstelling toe te passen op de 

uren waarover u scrolt 

4)   Draai de keuzeknop naar links om de instelling te  

wijzigen naar economy temperatuur en deze toe te pas-

sen op de uren waarover u scrolt 

5)   Wanneer u het einde van de dag bereikt, wordt OK  

weergegeven. Druk op de keuzeknop om te bevestigen 

en het schema op te slaan voor de geselecteerde dag(en) 

Herhaal de bovenstaande stappen om de schema’s te 

maken voor de resterende dagen.

De thermostaat slaat elke dag van het verwarmings- 

schema afzonderlijk op, zodat u indien nodig een verschil-

lend schema kunt instellen voor elke dag van de week. 

1)   Draai aan de keuzeknop om een dag te selecteren  

waarvoor u een schema wilt maken 

2)   Dagen kunnen afzonderlijk of in de volgende groepen 

worden geselecteerd 

   Ma, Di, Wo, Do, Vr 

   Za, Zo 

   Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo
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3.12. Geavanceerde instellingen 

Het menu SE t3 – Geavanceerde instellingen bevat enkele instellingen die gewoonlijk niet moeten worden aangepast maar  

beschikbaar zijn om geavanceerde configuratie van de verwarmingsregelingen in te schakelen indien nodig.

De selecteerbare bereiken van elke bovenstaande tempera-

tuurinstelling mogen elkaar niet overlappen. De afbeelding 

toont de mogelijke aanpassingen van alle temperaturen met 

betrekking tot elkaar. Voorbeeld: u kunt de stand-bytempera-

tuur (STBY) niet instellen op 6 °C zonder eerst ALLO te verla-

gen tot onder 3 °C, aangezien deze minstens 3 °C lager dan 

STBY moet zijn, of t LO te verhogen tot boven 6 °C, aangezien 

STBY niet hoger kan zijn dan deze temperatuur.

Instelling Standaard instelling Instelbereik Omschrijving

±      0.2°C 0.1°C tot 1.0°C Stelt in hoeveel de gemeten temperatuur boven of onder de ingestelde 
temperatuur is voordat de verwarming wordt uit- of ingeschakeld. 

6°C -6°C tot 40°C Stelt de temperatuur in die door de thermostaat wordt behouden wanneer hij wordt 
uitgeschakeld bij deze instelling of wanneer een externe program meereenheid het 
volledige systeem in stand-by schakelt. Zie de richtlijn onder deze tabel. 

6°C 40°C Stelt de laagste selecteerbare ruimtetemperatuur in 

6°C 40°C Stelt de hoogste selecteerbare ruimtetemperatuur in 

3°C -9°C tot 20°C De lage alarmtemperatuur waarbij de regelunit de aansluitingen voor 
alarmvergrendeling activeert en het scherm van de thermostaat (!) weergeeft. 

60°C 30°C tot 70°C De hoge alarmtemperatuur waarbij de regelunit de aansluitingen voor 
alarmvergrendeling activeert en het scherm van de thermostaat (!) weergeeft. 

UIT‡ AAN / UIT Schakelt een vloersensor aangesloten op een thermostaat in of uit. 

22°C‡ 6°C to 40°C Stelt de laagste toegestane vloertemperatuur in voor thermostaten met 
aangesloten en ingeschakelde vloersensor. Als de vloertemperatuur daalt  
onder deze temperatuur, wordt de verwarming geactiveerd. 

27°C‡ 6°C to 40°C Stelt de hoogste toegestane vloertemperatuur in voor thermostaten met 
aangesloten en ingeschakelde vloersensor. Als de vloer temperatuur stijgt 
boven deze temperatuur, wordt de verwarming uitgeschakeld. 

N/A‡ N/A Toont de huidige vloertemperatuur voor thermostaten met een  
aangesloten en ingeschakelde vloersensor. 

0.0°C -3.0°C to 3.0°C Handmatige kalibratie van de luchttemperatuursensor. 

AAN† AAN / UIT Schakelt de automatische optimaliseringsfunctie van de thermostaat in of uit. 
Met deze functie kan de thermostaat het verwarmingsschema aanpassen aan 
het vereiste schema volgens de thermische traagheid van de ruimte 

UIT   AAN / UIT Reset de thermostaat naar de fabrieksinstellingen wanneer AAN wordt 
gekozen.
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4.1. Onderhoud 

   De Wavin regelunit voor vloerverwarming vereist  

geen gepland onderhoud. De regelunit kan worden  

gereinigd met een vochtige doek. Gebruik geen 

reinigings producten 

   Waar van toepassing is het aanbevolen de thermo-

staatbatterijen te vervangen bij het begin van elk  

verwarmingsseizoen.

4..2. Verhelpen van problemen 

Voordat u dit overzicht bekijkt, is het aanbevolen dat u deze installatiehandleiding grondig doorleest. Lees in het bijzonder de 

bovenstaande paragraaf over onderhoud en bekijk de LED-lampjes van de regelunit aan de hand van het overzicht van de  

LED-lampjes in hoofdstuk 3. Zo vindt u mogelijk een verklaring voor het symptoom zonder dat verder onderzoek nodig is.

   Als circuits in gebruik niet zijn geactiveerd gedurende  

7 dagen, worden hun uitgangen 15 minuten bekrachtigd 

om het vastlopen van de bijbehorende thermomotoren te 

voorkomen 

   Als er geen circuits zijn geactiveerd gedurende 7 dagen, 

worden de warmtebron en circulatiepomp 10 minuten 

geactiveerd om het vastlopen te voorkomen 

   Als communicatie tussen de regelunit en alle thermo-

staten verbonden met een specifiek kanaal mislukt, wordt 

dat kanaal elk uur gedurende 15 minuten geactiveerd

4.  Onderhoud en  
verhelpen van problemen

Symptoom Probleem Oplossing

Het LED-
spanningslampje 
brandt niet 

Geen stroomtoevoer naar regelunit. Controleer of de voeding van de regelunit ingeschakeld is. 

Controleer de zekering op de regelunit. 

Het LED-lampje van 
een kanaal geeft 
overbelasting aan 

Meer dan een thermomotor of ander apparaat 
aangesloten op de uitgang. 

Het aangesloten apparaat verbruikt te veel stroom. 

Sluit elke thermomotor of elk apparaat aan op afzonderlijke kanalen en koppel de thermostaat aan  
elk van de kanalen die hij moet regelen. 

Controleer of het aangesloten apparaat werkt met 24 V DC met een belasting van niet meer dan 0,4 A. 

Gebruik een relais van 24 V DC voor omschakeling van een apparaat dat een hogere spanning of stroom 
vereist. 

Controleer of het aangesloten apparaat niet defect is. 

Het display van de 
thermostaat is leeg 

Geen stroomtoevoer meer naar de regelunit. 

Storing in bedrade verbinding tussen de regelunit en de 
thermostaat. 

De batterijen zijn leeg.

Zie het symptoom “Het LED-spanningslampje brandt niet” hierboven. 

Controleer op juiste aansluitingen bij de regelunit en de thermostaat, en controleer of de stekker van de 
thermostaat goed is aangebracht. 

Controleer op doorverbinding van het ene uiteinde van de draad naar het andere, en zorg dat er geen 
kortsluiting is tussen afzonderlijke draden. 

Vervang de batterijen. 

Verbinding met 
thermostaat 
verloren/tijdelijk 
onderbroken 

Storing in bedrade verbinding tussen de regelunit en de 
thermostaat. 

Gebruik van onjuist kabeltype. 

Zwak draadloos signaal. 

Zeer sterk draadloos signaal. 

Controleer op juiste aansluitingen bij de regelunit en de thermostaat, en controleer of de stekker van de 
thermostaat goed is aangebracht. 

Controleer op doorverbinding van het ene uiteinde van de draad naar het andere, en zorg dat er geen 
kortsluiting is tussen afzonderlijke draden. 

Controleer of een geschikte gegevenskabel is gebruikt voor aansluiting van de thermostaten op de regelunit. 

Controleer of de thermostaat of de regelunit niet is gemonteerd op een metalen oppervlak of behuizing. 

Controleer op niet-gecertificeerde draadloze producten binnen het bereik van hun bedieningssysteem. 

Probeer met de thermostaat op een andere plaats in de ruimte waar de temperatuurregeling nodig is. 

Zorg ervoor dat de draadloze thermostaten zich niet binnen een afstand van 2 m tot de regelunit bevinden. 

Thermostaten 
worden niet 
gekoppeld aan de 
regelunit 

De regelunit ontvangt het koppelingssignaal niet. 

De thermostaat zendt geen koppelingssignaal. 

Ander probleem. 

Controleer of het LED-lampje van het kanaal aangeeft dat het kanaal klaar om gekoppeld te worden 

Controleer of het LCD-scherm van de thermostaat het beginscherm/inactief scherm weergeeft voordat u 
de keuzeknop ingedrukt houdt 

Zie symptoom “Verbinding met thermostaat verloren/tijdelijk onderbroken” 

Tijd- en 
datuminstellingen 
van thermostaten 
zijn gewist 

De stroomtoevoer naar de regelunit is eerder 
weggevallen. 

Zoek naar de oorzaak van het periodiek wegvallen van de stroomtoevoer naar de regelunit 

Opmerking: als het gebouw gevoelig blijft voor stroomstoring, voegt u een enkele draadloze thermostaat 
aan het verwarmingssysteem toe, waarmee de rest van het systeem de tijd en datum kan uitlezen wanneer 
er weer stroom is 

Een of meer kamers 
worden oververhit 

Thermostaten regelen de verkeerde uitgangen.   Reset onjuist gekoppelde kanalen en koppel ze aan de juiste thermostaten.
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5.1. Regelunit 

Afmetingen:  102 mm x 359 mm x 60 mm 

Gewicht:  0,85 kg 

Voeding:  230 V AC, 50 Hz 

Zekering:  T1.6A, 250 V 

Maximale belasting:  1,6 A (uitgezonderd warmtebron en circulator) 

Maximale belasting van relais:  10 A, 250 V AC of 30 V DC 

Spanning uitgangen 1-16:  24 V DC 

Maximale belasting uitgangen 1-16:  0,4 A elk of 1,6 A gecombineerd 

Maximaal aantal thermostaten:  48 

RF-bereik:  2 m tot 100 m in open lucht 

Frequentieband voor communicatie:  868,1 MHz 

Communicatieprotocol:  JA-100 

Stootbestendigheidsklasse:  IK06 

Indringingsbeschermingsklasse:  IP30 

Bedrijfstemperatuurbereik:  -10 °C tot +40 °C 

Bedrijfsvochtigheidsbereik:  0% - 85% (geen condensatie) 

Te gebruiken volgens:  ERC REC 70-03 

Conform:  ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60730-1 

5.2. Thermostaten 

Afmetingen:  90 mm x 66 mm x 22 mm 

Gewicht:  0,05 kg (zonder batterijen) 

Voeding (bedraad):  12 V DC, 5 mA 

Voeding (draadloos):  2 1,5 V AA-batterijen (alkaline), 

Levensduur van batterijen:  ± 1 jaar 

Regelbaar temperatuurbereik:  +6 °C tot +40 °C 

Meetonnauwkeurigheid:  ± 0,1 °C 

Bedrijfstemperatuurbereik:  -10 °C tot +70 °C 

Bedrijfsvochtigheidsbereik:  0% - 85% (geen condensatie) 

Te gebruiken volgens:  ERC REC 70-03 

Conform:  ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022 en EN 60950-1

5. Technische specificaties

Wavin bevestigt dat de Wavin regelunit voor 16 zones en bijbehorende apparaten in overeenstemming zijn 

met de essentiële vereisten en betreffende bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

Wavin bevestigt dat de Wavin regelunit voor 16 zones en bijbehorende apparaten in overeenstemming  

zijn met de essentiële vereisten en betreffende bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Dit product bevat geen 

schadelijke materialen. 
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5.3. Totaal overzicht 

Bij installatie van bedrade thermostaten is een 4-aderige UTP-kabel ver-

eist. De maximale lengte is 200 m. Thermostaten moeten parallel worden 

geschakeld; het ontwerp maakt het gebruik van een radiale schakeling 

met vertakkingen mogelijk. Een aansluitkast kan vereist zijn bij installatie 

met gebruik van afzonderlijke thermostaatkabels in plaats van een radiale 

schakeling. 

Alle componenten moeten worden geïnstalleerd en geaard volgens de lokale voorschriften. De elektrische installatie en 

onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde personen.
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