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Vedligeholdelsesoversigt
466331324

Wavin rum- & telestat ahc 9000 trådløs

Fagområde:

Varmeanlæg

Placering:

3 sal

Ansvarlig:

Bygherre

Serviceinterval:

Hvert år

Batterierne udskiftes, når batteriet vises i displayet (eller termostaten holder op
med at fungere).
Ved udskiftning anvendes der to stk. AA 1,5 V alkaline batterier.
Vedligeholdelsesskema
Dato

Udført af

Drift og vedligeholdelseshåndbog VVS

Bemærkninger

27 af 117

WAVIN GULVVARME

AHC 9000

RUMTERMOSTAT
MED INFRARØD

GULVFØLER

OG

TELESTAT

FORDELE:
• Nem installation
• Simpel håndtering
• Bedre aflæsning

wavin.dk

wavin.dk@wavin.com

T: +45 8696 2000

mum- og maximum temperatur, fungerer rumtermostaten so

en almindelig rumtermostat. Kommer gulvtemperaturen ude

indstillingsområdet, åbner eller lukker termostaten for varme
uanset hvad rumtemperaturen er indstillet til.

Skaber fremtidens gulvvarmestyring
Wavins infrarøde rumtermostat AHC 9000 gør styring af gulvvarme endnu lettere. Modellen er blandt markedets mest enkle,
og med den nyeste teknologi er det nu muligt at få en endnu mere
nøjagtig og effektiv måling af temperaturen. Modellen kobles til
Wavins AHC 9000 styreenhed, der via det intuitive menusystem
gør det muligt at styre alle rumtermostater på én gang, eller bare
styre hver enkelt individuelt.
Dansk design på væggen
Med et dansk design i klassisk hvid samt en nem håndtering

20 .5 c
o

af produktet, er Wavins infrarøde rumtermostat et sikkert valg
til kontrol af temperatur i hjemmet. Når først den er installeret
er du færdig med at skrue op og ned for varmen. Helt auto-

H

matisk sikrer den trådløse rumtermostat, at temperaturen i din
bolig er den perfekte for dig, helt uafhængig af årstidernes
skiften. Styreenheden kræver ingen daglig vedligeholdelse, og
den rengøres let med en opvredet klud uden rengøringsmidler.
L1

Wavin nr. 0622824
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Tekniske oplysninger
Strømforsyning:

2x AA 1,5 V alkaline batteri

Batterilevetid:

Typisk 1 år

Frekvens:

868,1 MHz
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Radiorækkevidde:

Op til 100 m (åbent terræn)

mm

mm

mm

-10 °C til + 60 °C (lav fugtighed)

66

90

21

Wavin nr.

VVS nr.

Wavin AHC 800 rum/telestat u/natsænkning, hvid

0622824

466305200

Wavin AHC
800 rum/telestat m/natsænkning,
Bredde:
20 mmhvid

0622809

466305202

Wavin Simpel
AHC 814montage
fortrådet styreenhed

0622826

466305214

Wavin Med
AHC 8014
trådløs
styreenhed reguleres temperaturen efter
Wavins
nye rumtermostat

0622884

466305014

0622825

466305208

Tekniske oplysninger

Driftstemperatur:
Wavin AHC
800 rumtermostat
Mål:

Model

Højde:

88 mm

Længde:

65 mm

Skal anvendes sammen med

gulvet og ikke rummet. Det giver et mere retvisende resultat
Tilbehør
- og samtidig sikrer en øget aflæsningsfrekvens en mere konWavin AHC gulvføler
sistent temperatur. Termostaten skal monteres på et tørt sted
indendørs, ca. 1,5 meter over gulvet. For den mest optimale
måling, undgå da steder med træk, strålevarme, på ydervægge og vær vinduespartier og elektriske apparater.

wavin.dk

Model

Wavin nr.

VVS nr.

Rum- og telestat, trådløs

0695035

466331324

Rum- og telestat, IR, trådløs

0695036

466331344

Rum- og telestat, fortrådet

0695045

466331334

wavin.dk@wavin.com

T: +45 8696 2000

Termostat

