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1. Algemene aanbevelingen
Veiligheidsmaatregelen
• Lees en volg de instructies op.

Energievoorziening
WAARSCHUWING

• Het installeren moet worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde persoon volgens de geldende
installatieregels.

• De Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling gebruikt een
230VAC 50Hz energievoorziening.

• Het is niet toegestaan veranderingen of wijzigingen aan
te brengen die niet in deze handleiding zijn opgenomen.

• In een noodgeval, onmiddellijk de stekker uit
het 230V stopcontact halen.

• De netspanning moet worden uitgeschakeld bij het
aansluiten van de bedrading.

• Gebruik geen water om de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling schoon te maken.

• We stellen ons niet aansprakelijk voor schade en
storingen voortvloeiend uit het niet naleven van deze
instructies.

• Stel de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling niet bloot aan
ontvlambare dampen of gassen.

Symbolen gebruikt in deze handleiding
WAARSCHUWING
Gevaar voor lichamelijk letsel of beknelling.
Het niet opvolgen/naleven kan schadelijk zijn
voor de gezondheid en voor de
productcomponenten.

STOP

WAARSCHUWING!
Belangrijk bericht over functionaliteit. Het niet
naleven van dit bericht kan
functionaliteitproblemen opleveren.

Technische beperkingen
• Zorg dat de installatie-/datakabels op afstand
blijven van de stroomkabels > 50V om
interferentie te voorkomen.
• Het elektrisch circuit van de ketel en de pomp
moet gezekerd worden door een
stroomonderbreker van maximum 6A.

Informatie
Belangrijk bedieningsadvies en informatie.
Verwijzing naar een ander document.

99

Verwijzing naar een andere pagina in deze
handleiding.

Verwarming/koeling.

Timer.
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Vloerverwarming

2. De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling
De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling maakt het
volledige beheer van vloerverwarmingssystemen mogelijk.
Het gebruik van ruimtethermostaten of
vloertemperatuurvoelers biedt een combinatie van comfort,
eenvoudige bediening en kamer-voor-kamer
temperatuurregeling.

2.2 Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling componenten

Raadpleeg de gebruikshandeleiding voor een
optimale afstelling van het systeem.

2.1

Systeemvoorbeeld

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling bestaat uit
ruimtethermostaten, een regelmodule en thermische aandrijvingen.
De regelmodule stuurt de thermische aandrijving aan indien de
ruimtethermostaten een vraag naar verwarming of koeling
detecteren. De Uponor regelmodule kan aangestuurd worden met
behulp van drie soorten ruimtethermostaten. De voor een optimaal
comfort ontworpen ruimtethermostaten communiceren met de
regelmodule via een potentiaalvrij dubbeldraads systeem. Maak
geen "U-doorverbinding" met de draad! Dit gebeurt automatisch.
Eén ruimtethermostaat stuurt de volgende wisselstroom uitgang aan
indien er geen ruimtethermostaat op deze plaats is aangesloten,
enz. Het is mogelijk diverse soorten bedrade thermostaten voor de
Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling te gebruiken in
hetzelfde systeem.

Uponor aanduiding
Uponor
Regelmodule

Uponor
Ruimtethermostaat T-35

Uponor
Ruimtethermostaat T-37

Uponor
Ruimtethermostaat T-33

Uponor
Vloertemperatuurvoeler
Nummer

1

beschrijving
Ruimtethermostaat T-35

2

Ruimtethermostaat T-33 (binnenverstelling) (met
eventueel een optionele vloertemperatuurvoeler)

3

Ruimtethermostaat T-37 (met eventueel een
optionele vloertemperatuurvoeler)

4

Regelmodule, 6-kanalen (C-33) of 12 kanalen (C-35)

Uponor
Schakelmodule
Uponor
Timer

Nummer beschrijving

1

Regelmodule 6 of
12-kanalen

2

Bevestigingsschroeven

3

Installatie en
bedieningshandleiding

2

Bevestigingsschroeven

4

Ruimtethermostaat

2

Bevestigingsschroeven

5

Ruimtethermostaat voor
vloertemperatuurvoeler

2

Bevestigingsschroeven

6

8

Ruimtethermostaat,
binnenverstelling
Vloertemperatuurvoeler voor
Ruimtethermostaat T-33,
binnenverstelling en
Ruimtethermostaat T-37
(optioneel)
V/K schakelmodule
(optioneel)

9

Timer (optioneel)

7

De vloertemperatuurvoeler kan, ongeacht de
kamertemperatuur, gebruikt worden voor het
beheer van de minimale en maximale
vloertemperatuurgrenzen. Het kan uitsluitend
gebruikt worden met de ruimtethermostaat T-33
(binnenverstelling) en de ruimtethermostaat T-37.
De maximumgrens kan bijvoorbeeld gebruikt
worden om een gevoelige vloerbedekking te
beschermen tegen te hoge temperaturen bij een
overmatige warmtevraag. De minimumgrens kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om een tegelvloer
warm te houden zelfs als er geen vraag voor
warmtetoevoer naar de ruimte is.
Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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3. Installatie
3.2

Installatie stappen
Uponor beveelt aan de hieronder beschreven stappen te
volgen om de best mogelijke installatie te garanderen:
beschrijving

Installatie van de onderdelen

Montage van de regelmodule (6 of 12-kanalen)

3.1

Voorbereiding voor de installatie

• Controleer of het deksel van de regelmodule gemakkelijk
verwijderd kan worden.

3.2

Installatie van de onderdelen
(regelmodule en ruimtethermostaten)

• Controleer of de connectors en schakelaars makkelijk
toegankelijk zijn.

3.3

Connecties
(ruimtethermostaten en thermische aandrijvingen
op de regelmodule)

3.4

Ruimtevoelers

3.5

Thermostaten vloertemperatuurvoeler

4

3.1

STOP

Monteer de regelmodule horizontaal. Het foutief
monteren van de regelmodule kan leiden tot
oververhitting.

Het voltooien van de installatie

Voorbereiding voor de installatie

Alvorens te beginnen met de installatie:
• Controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de
lijst in sectie 2 om zeker te zijn dat u alle nodige
producten hebt;
• Controleer of er een vloertemperatuurvoeler gemonteerd is;
• Bestudeer het in het uitvouwblad of aan de binnenzijde
van de regelmoduledeksel weergegeven
bedradingschema.

• In de nabijheid van elke verdeler dient een regelmodule
geïnstalleerd te worden;
• Een stopcontact is vereist voor de aansluiting van de
regelmodule op het elektriciteitsnet;
• De montageplaats voor de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling moet beschermd worden
tegen stromend en druppelend water;
• Plaats een zend-ruimtevoeler in elke kamer met een
vloerverwarming (één zend-ruimtevoeler kan meerdere
groepen van de vloerverwarming regelen).

6

1

Boor een gaatje in de muur (Ø6 mm)

2

Bevestig de plug in het gat (bij betonnen muur)

3

Bevestig de regelmodule aan de muur met schroeven

Vloerverwarming

3.3

Connecties

3.3.1

3.3.2

Beschrijving van de regelmodule
99

Zie de afbeelding van de regelmodule in het
uitvouwblad.

99

Sluit de thermische aandrijvingen aan op de
regelaar

Zie het bedradingsschema in uitvouwblad.

Op de ruimtethermostaat moeten twee
potentiaalvrije draden aangesloten worden.

regelmodule 6-kanalen
Voorbeeld van installatie:
beschrijving

Nummer

1

Kabelverbindingsklem voor 8 thermische
aandrijvingen

2

POWER LED

3

230VAC 50Hz aansluiting

4

Kabelverbindingsklem voor 6 ruimtethermostaten

In dit voorbeeld, stuurt de ruimtethermostaat #01 de
thermische aandrijvingen op de klemmenstroken 1 t/m 4 aan.
De ruimtethermostaat #05 stuurt de thermische aandrijving op
kanaal 05 en tevens de kanalen 06 t/m 11 aan indien er geen
andere ruimtethermostaat is aangesloten op 06 t/m 11.

regelmodule 12-kanalen

Nummer

Alle thermische aandrijvingen van een groep worden
aangestuurd door de op de eerste thermische aandrijving
aangesloten ruimtethermostaat.
Maak geen "U-doorverbinding" met de draad. De verbinding
is automatisch. De eerste ruimtethermostaat stuurt alle
volgende wisselstroom uitgangen (thermische aandrijvingen)
aan indien er geen overige ruimtethermostaten zijn
toegevoegd. Eén ruimtethermostaat kan de gehele
regelmodule (14 uitgangen) aansturen.

beschrijving

1

Kabelverbindingsklem voor verwarmen/koelen
schakelmodule

2

Kabelverbindingsklem voor timer

3

Kabelverbindingsklem voor condensvoeler

4

Kabelverbindingsklem voor 14 thermische
aandrijvingen

5

Tweekleurige POWER Led (rood voor de stand
verwarmen en groen voor de stand verwarmen /
koelen)

6

Drukknop voor verwarmen of verwarmen / koelen

7

230VAC 50Hz aansluiting

8

Kabelverbindingsklem voor 12 ruimtethermostaten

In het volgende voorbeeld, wordt de ruimtethermostaat #03
toegevoegd, het stuurt de thermische aandrijving op kanaal 03
en tevens kanaal 04 aan.
De ruimtethermostaat #01 stuurt de thermische aandrijvingen
op de kanalen 01a en 01b en de kanalen 02a en 02b aan.

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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3.3.3

Bedrading regelmodule

Eén van de twee draden van de ruimtethermostaat
is altijd aangesloten op de klemmenstrook 1"Com"
(potentiaalvrij).

Kabelverbindingsklem ruimtethermostaat op de
regelmodule 6-kanalen:

Kabelverbindingsklem ruimtethermostaat op de
regelmodule 12-kanalen:
Aansluiting ruimtethermostaat zonder timer:
sluit één draad van de ruimtethermostaat op "com" en de
andere draad op 2 aan.
Bij gebruik van een timer:
sluit, indien er geen timer voor de ruimte gebruikt wordt, één
draad van de ruimtethermostaat op "com" en de andere
draad op 2 aan. Of sluit één draad op "Com" en de andere
draad op 3 (Timer Zone 1) of 4 (Timer Zone 2)aan.
Zie uitleg op de volgende bladzijde.

Verwarming

8

1

Com

2

Geen timer bediening

Verwarming

Verwarming/koeling

1

Com

Com

2

Geen timer bediening

Geen timer bediening

3

Timer zone 1

Eco on: Timer bediening

4

Timer zone 2

Cool Off: geen koeling voor
deze ruimte

Vloerverwarming

3.3.3.1 Aansluiting zonder optionele timer
Sluit de ruimtethermostaat en de klemmenstrook aan:

3.3.3.2 Aansluiting met optionele timer in modus uitsluitend
verwarmen
(Uitsluitend regelmodule 12-kanalen)

"Com" en "Geen timer": standaard werking van de
installatie waarbij de ruimtethermostaten elke ruimte
reguleren op basis van de bijbehorende
temperatuurinstellingen. Verlaag modus is niet
beschikbaar.

Raadpleeg, voor de aansluiting van de timer, het
bedradingsschema in het uitvouwblad.
Eén van de twee draden van de ruimtethermostaat
wordt altijd aangesloten op de "Com"
kabelverbindingsklem en de tweede draad op één van
de drie overige kabelverbindingsklemmen, afhankelijk
van de geselecteerde modus (potentiaalvrij).

Voorbeeld van een installatie zonder aangesloten timer:

Sluit de ruimtethermostaat en de klemmenstrook aan:
• "Com" en "Geen timer": standaard werking van de
installatie waarbij de ruimtethermostaten elke ruimte
reguleren op basis van de bijbehorende
temperatuurinstellingen.
• "Com" en "Zone 1" (wijs de ruimtethermostaat toe aan
zone 1): het bijbehorende kanaal zal in de normale
modus werken overeenkomstig de tijdsvakken in zone 1
van de timer.

De ruimtethermostaat #01 stuurt de thermische aandrijving
op de kanalen 01a en 01b en de kanalen 02a en 02b aan.
De ruimtethermostaat #03 stuurt de thermische aandrijving
op kanaal 03 en het kanaal 04 aan.
De ruimtethermostaat #05 stuurt de thermische aandrijving
op kanaal 05 t/m kanaal 11 aan.
Zend-ruimtevoeler #12 regelt de kanaal 12.

Voorbeeld: zone 1 (raadpleeg de handleiding van de timer
voor de instellingen)

NORMAAL
ECO
nacht

ochtend

avond

nacht

• "Com" en "Zone 2" (wijs de ruimtethermostaat toe aan
zone 2): het bijbehorende kanaal zal in de normale
modus werken overeenkomstig de tijdsvakken in zone 2
van de timer.
Voorbeeld: zone 2 (raadpleeg de handleiding van de timer
voor de instellingen)

NORMAAL
ECO
nacht

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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nacht

9

3.3.3.3 Aansluiting met optionele timer in de verwarmen /
koelen modus

Raadpleeg, voor de aansluiting van de timer, het
bedradingsschema in het uitvouwblad.

• "Com" en "Cool Off": als het systeem in de
verwarmmodus werkt:
het bijbehorende kanaal zal in de normale modus werken
overeenkomstig de tijdsvakken in zone 1 van de timer.
Als het systeem in de koelmodus werkt:
de ruimte die aan deze ruimtethermostaat is toegewezen
kan niet gekoeld worden.

Sluit de ruimtethermostaat en de klemmenstrook aan:
• "Com" en "Geen timer": als het systeem in de
verwarmmodus werkt:
standaard werking van de installatie waarbij de
ruimtethermostaten elke ruimte reguleren op basis van
de bijbehorende temperatuurinstellingen.
Als het systeem in de koelmodus werkt:
standaard werking van de installatie waarbij de
ruimtethermostaten elke ruimte reguleren op basis van
de bijbehorende temperatuurinstellingen.
• "Com" en "Timer bediening": als het systeem in de
verwarmmodus werkt:
het bijbehorende kanaal zal in de normale modus werken
overeenkomstig de tijdsvakken in zone 1 van de timer.
(raadpleeg de handleiding van de timer voor de
instellingen)

Zone 2 wordt niet gebruikt in de verwarmmodus bij
geactiveerde verwarmen/koelen.

Eén van de twee draden van de ruimtethermostaat
wordt altijd aangesloten op de "Com"
kabelverbindingsklem en de tweede draad op één
van de drie overige kabelverbindingsklemmen,
afhankelijk van de geselecteerde modus
(potentiaalvrij).

Voorbeeld van een installatie met een aangesloten timer:

NORMAAL
ECO
nacht

ochtend

avond

nacht

Als het systeem in de koelmodus werkt:
in de koelmodus, worden zone 1 en zone 2 in een
specifieke zone gekoppeld: automatische overlapping
van zone 1 en zone 2 met specifieke "ECO" en "Normale"
periode. Dit proces wordt automatisch uitgevoerd. De
zones 1 en 2 van de normale modus gaan boven de Eco
modus. Het bijbehorende kanaal werkt in de normale
modus overeenkomstig de tijdsvakken binnen de
specifieke zone van de timer. Deze koppeling maakt het
u tevens mogelijk de koelunit 's nachts te gebruiken en
energie te besparen op tijden dat u niet thuis bent.
zone 1

Ruimtethermostaat #01 stuurt de kanalen 01a, 01b, 02a
en 02b aan binnen de "Timer bediening" (zone 1) bij
verwarm modus en "Cool Off" bij koelmodus.
De volgende ruimtethermostaat stuurt de bijbehorende
kanalen aan in de "Geen timer" modus.

Raadpleeg, voor meer informatie over de Normaal/Eco
specificaties, de handleiding van de timer.

NORMAAL
ECO

Bij een regelmodule 6-kanalen wordt de
ruimtethermostaat direct op de (potentiaalvrije)
klemmenstroken aangesloten. Normaal/Eco
specificaties niet beschikbaar.

zone 2
NORMAAL
ECO

Speficiek
NORMAAL
ECO
nacht
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ochtend

avond

nacht

Vloerverwarming

3.3.4

Installatie van de extra opties

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling kan
aangevuld worden met diverse opties voor een uitgebreidere
werking, optimaal comfort en energiebesparingen.
WAARSCHUWING
Netspanning 230VAC 50Hz
Ontkoppel de 230V van het elektriciteitsnet
alvorens de bedrading van apparatuur te
installeren of te wijzigen.

3.3.4.3 Verwarm-/koelingang regelmodule
Indien uw installatie voorzien is van een koelunit, is het
mogelijk de Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling te
bedienen via een V/K schakelmodule.
De verwarm-/koelingang van de regelmodule werkt in
verbinding met een potentiaalvrij contact.
Het contact kan bediend worden via een toegevoegd
regelsysteem of een twee standen schakelaar.

STOP

3.3.4.1 Timer
g

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling kan
voorzien worden van een timer voor het toevoegen van een
energiebesparende functie en het instellen van
onafhankelijke zones. De timer beschikt over twee
programmeerzones. Elke zone biedt vier programmeeropties,
inclusief een individueel afstelbare optie, zodat voor elke dag
van de week een verschillend programma gecreëerd kan
worden.

99

99

Zet geen spanning op het verwarm/koelcontact.
Dat beschadigt de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling.

Sluit de V/K schakelmodule aan tussen de klemmenstroken 11
en 12 van de regelmodule (symbool

).

Bedradingsvoorbeeld:

Zie "3.3.3.2 Aansluiting met optionele timer in
modus uitsluitend verwarmen" of "3.3.3.3
Aansluiting met optionele timer in de verwarmen /
koelen modus", blz 9, 10 voor meer informatie over
de bedrading.
Zie het bedradingsschema in uitvouwblad.
Raadpleeg de handleiding van de timer voor meer
informatie.
De timer is niet beschikbaar voor de regelmodule
6-kanalen.

3.3.4.2 Vloertemperatuurvoeler
De vloertemperatuurvoeler kan, ongeacht de
kamertemperatuur, gebruikt worden voor het beheer van de
minimale en maximale vloertemperatuurgrenzen. Het kan
uitsluitend gebruikt worden met de ruimtethermostaat T-33
(binnenverstelling) en de ruimtethermostaat T-37. De
maximumgrens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een
gevoelige vloerbedekking te beschermen tegen te hoge
temperaturen bij een overmatige warmtevraag. De
minimumgrens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een
tegelvloer warm te houden zelfs als er geen vraag voor
warmtetoevoer naar de ruimte is. De ingestelde
minimumgrens mag de vereiste ruimtemperatuur niet
overschrijden.

99

1

V/K schakelmodule

2

Verwarm/koelcontact

3

Verwarm-/koelingang regelmodule

4

Voorbeeld van een ander type V/K schakelmodule
bediening

Druk, om de regelmodule te configuren in de
verwarmen/koelen modus, op de drukknop op de
regelmodule om tussen de twee modi te switchen:
• De LED is rood bij verwarmmodus.
• De LED is groen bij verwarmen/koelen modus.

Verwarmen/koelen modus is niet beschikbaar bij
gebruik van een regelmodule 6-kanalen.

Zie "3.5 Ruimtethermostaat optie", blz 14 voor
meer informatie over de bedrading en de
instellingen.
Raadpleeg de handleiding van de
vloertemperatuurvoeler voor meer informatie.

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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3.3.4.4 Schakelmodule circulatiepomp

3.3.5

De Uponor regelmodule stelt bij aanvraag naar
verwarming/koeling een circulatiepomp in werking. De pomp
wordt uitgeschakeld indien er geen aanvraag naar
verwarming of koeling is.

Aansluiten van de regelmodule op het
elektriciteitsnet

Voorbeeld van installatie:

1

Controleer de volledige bedrading (thermische
aandrijvingen, ruimtethermostaten, pomp, timer)

2

Controleer of het 230V klepje dicht is

3

Steek de stekker in het stopcontact

WAARSCHUWING
Zie de documentatie van de leverancier van de
circulatiepomp alvorens de bedrading aan te
sluiten.
De regelmodule stuurt de circulatiepomp aan via de
aansluiting op de klemmenstrook (relais contact). Er is geen
stroomvoorziening voor de pomp in het kastje, uitsluitend
een potentiaalvrij droog contact.

Het elektrisch circuit van de pomp moet beveiligd
worden door een stroomonderbreker van
maximum 6A.
1

Verzeker u dat de stroom ontkoppeld is

2

Open de 230V klep en bevestig het klepje onder de
vergrendeling

3

Sluit de "L" aan van/naar de pomp via de pomprelais

4

Sluit 230V klep
De pomp werkt als tenminste één thermische
aandrijving is ingeschakeld.
Tijdens het interval van de thermische aandrijving,
werkt de pomp op normale wijze door.
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3.4

Ruimtethermostaten

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling kan
aangestuurd worden met behulp van drie soorten
ruimtethermostaten.

3.4.2

Bevestiging en bedrading van de ruimtethermostaten

3.4.2.1 Aanbrengen van een ruimtethermostaat
(Voor alle ruimtethermostaten)

• Bedrade ruimtethermostaat T-35:
Stel de temperatuur af met de stelknop. De stelknop
moet verwijderd worden om de min./max. op de
ruimtethermostaat in te stellen.

• Op een binnenmuur.

• Bedrade ruimtethermostaat T-33 (binnenverstelling):
De ruimtethermostaat is ontworpen voor gebruik in een
gemeenschappelijke ruimte.
De voor de instellingen gebruikte potmeters worden
afgeschermd met een deksel. Deze ruimtethermostaat
kan tevens gebruikt worden voor de aansluiting van een
optionele vloertemperatuurvoeler.

• Uit de buurt van hittebron (televisie, elektronische
apparatuur, open haard...).

• 1.5 mtr. tot 1.8 mtr. van de vloer.
• Niet blootstellen aan vocht. (IP20)

• Verwijderd van elke directe zonnestraling.
• Beschermd tegen spatwater.

• Bedrade ruimtethermostaat T-37 voor
vloertemperatuurvoeler:
Stel de temperatuur af met de stelknop. De voor de
instellingen gebruikte potmeters worden afgeschermd
met een deksel. De stelknop en de deksel moeten
verwijderd worden om de min./max. op de
ruimtethermostaat in te stellen. Deze ruimtethermostaat
kan tevens gebruikt worden voor de aansluiting van een
optionele vloertemperatuurvoeler.

3.4.1

Openen van de ruimtethermostaten
3.4.2.2 Bevestiging van de ruimtethermostaat
Bevestiging op de muur:
Boor een gaatje in de muur (Ø6 mm). Bevestig de pluggen in
de muur.
Laat de schroef uit het kastje steken (3mm).

Schroef de ruimtethermostaten op de muur en/of op het
kastje vast.

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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3.4.2.3 Bedrading van de ruimtethermostaat

3.5

Sluit de kabel van de regelmodule aan (potentiaalvrij)

Ruimtethermostaat optie
Open de deksel van de ruimtethermostaat: zie "3.4
Ruimtethermostaten", blz.: 13.

3.5.1

Inleiding

De ruimtethermostaat T-33 (binnenverstelling) en de
ruimtethermostaat T-37 maken het mogelijk een
vloertemperatuurvoeler aan het systeem toe te voegen. De
aldus gemeten temperaturen bieden een doelmatiger beheer
van het systeem.

3.5.2

Bedrading en instelling van de potmeter van de
vloertemperatuurvoeler

Indien er een vloertemperatuurvoeler op de
ruimtethermostaat is aangesloten om de vloertemperatuur te
controleren, kan de vloertemperatuurgrens afgesteld worden
met behulp van een potmeter.
De instellingen van de vloertemperatuurvoeler gaan boven de
ruimtethermostaat.
Instellingen:
99

Zie: "3.3.3 Bedrading regelmodule", blz.: 8

• Minimale bereik: 5°C tot 35°C.
• Maximale bereik: 30°C tot 40°C

3.4.3

Instelling ruimtethermostaat

Zie de gebruikshandleiding voor de min./max.
instellingen van de ruimtethermostaat en de
instelling van de kamertemperatuur.

99

Voor meer informatie over de instellingen van de
vloertemperatuurvoeler: zie "3.5
Ruimtethermostaat optie".

1
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Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van
de potmeter
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4. Het voltooien van de
installatie

5. Systeem onderhoud
5.1

Stroombegrenzer regelmodule

Om een overbelasting te voorkomen is de regelmodule
voorzien van een beveiligingssysteem:
Bij het opstarten, kunnen de 14 thermische aandrijvingen
niet gelijktijdig geopend worden. Tijdens een aanvraag,
kunnen de 14 thermische aandrijvingen tegelijk werken. De
regelmodule opent het maximale , door de stroombegrenzer
toegestane, aantal thermische aandrijvingen.

5.2

Werking van de thermische aandrijving

In de normale stand is een thermische aandrijving gesloten.
De regelmodule bedient uitsluitend de opening van een
thermische aandrijving.

5.3

Voer een complete controle van de installatie uit:
• Controleer of de deksels van de
ruimtethermostaat aangebracht zijn

1

2

• Controleer of de ruimtethermostaten correct
werken (draai de stelknop van de
ruimtethermostaat om een aanvraag naar
verwarming te verkrijgen en controleer of de
thermische aandrijvingen werken)
Sluit de kap van de regelmodule
Sluit het klepje van de ruimtethermostaten waar nodig

3

Vul het "Installatierapport" in op de midden
pagina van het boekje

4

Geef de handleiding en alle informatie over het
systeem aan de eindgebruikers

Noodvoorziening modus

Als er een kortsluiting optreedt in een ruimtethermostaat, of
indien deze niet gedetecteerd wordt, gaat de regelmodule
over op de noodvoorziening modus: 7 min open, 14 min
gesloten, om de temperatuur in de ruimte (verwarming of
koeling) te behouden tot het probleem is opgelost.
Bij een defecte bedrading, zal de voorafgaande
ruimtethermostaat het beheer overnemen of de
noodvoorziening ingeschakeld worden.

5.4

Automatische ventiel/pomp interval

De thermische aandrijvingen en de pomp zijn ontworpen om
vastlopen te voorkomen wat de betrouwbaarheid van de
installatie verhoogt.
Dit interval wordt willekeurig om de 6 dagen +/- 0-24 uur
ingeschakeld:
Interval pomp en thermische aandrijvingen.
De pomp interval treedt uitsluitend in werking als de pomp
sinds de laatste interval niet geactiveerd is. De pomp wordt
tijdens de interval 3 minuten in werking gesteld.
De interval van de thermische aandrijvingen treedt
uitsluitend in werking indien de thermische aandrijvingen
sinds de laatste interval niet geactiveerd zijn. De interval
bestaat uit het openen en volledig sluiten van de thermische
aandrijving.
• 5 minuten om een thermische aandrijving te openen.
• 9 minuten om een thermische aandrijving te sluiten.

5.5

Reset van de installatie

Ontkoppel de regelmodule van de stroomvoorziening en sluit
het vervolgens opnieuw aan om de installatie te resetten.

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Installatiehandleiding
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6. Verhelpen van storingen
Normale bedrijfsomstandigheden van het systeem:
De POWER LED van de regelmodule brandt. De thermische aandrijvingen worden geactiveerd bij een aanvraag naar
verwarming of koeling.
Storing

Ruimte te koud (of
te warm in
koelmodus) *

Oorzaken

De ruimtethermostaat is op
een verkeerd kanaal
aangesloten

Thermische aandrijving gaat
niet open

Aanwijzing
■

Zie installatierapport en
controleer de bedrading

■

De LED van de
ruimtethermostaat schakelt niet
in of uit bij aanvraag naar
verwarming of koeling

De witte indicatie is niet te zien in
het indicator venster

De ruimtethermostaat is
defect

De ruimtethermostaat is op
een verkeerd kanaal
aangesloten
Ruimte te warm (of
te koud in
verwarmmodus) *

Thermische aandrijving sluit
niet

De vloer is koud

Het systeem start
niet

De ruimte wordt
verwarmd door een
andere warmtebron

■

Het aangevoerde water is
te heet. Dit leidt tot een
warme vloer gedurende
een korte tijd gevolgd
door een koude,
oncomfortabele vloer

Geen spanning

Kabelbreuk
Geen stroom op de
ruimtethermostaat

Probleem met een
klemmenstrookblok
Kabelbreuk
De ruimtethermostaat is
defect

*:
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■

Vervang de thermische
aandrijving

■

Meet de uitgangen indien 24 V
bij aanvraag naar verwarming

Opmerking

Vervang de ruimtethermostaat
■

Zie installatierapport en
controleer de bedrading

■

De LED van de
ruimtethermostaat schakelt niet
in of uit bij aanvraag naar
verwarming of koeling

De corresponderende groep is
warm zelfs na een lange periode
zonder warmtevraag

De ruimtethermostaat is
defect
■ Geen warmtevraag (van
vloerverwarmingsysteem)
■

Oplossingen

■

Controleer of de thermische
aandrijving correct
gemonteerd is

■

Vervang de thermische
aandrijving

Vervang de ruimtethermostaat

Ruimtetemperatuur OK, maar de
vloer is koud

■

Controleer of de regelmodule
is aangesloten op het
electriciteitsnet en of de
bedrading in de regelmodule
in orde is

■

Controleer de
stroomonderbreker op het
hoofdzekeringenbord

POWER LED uit in regelmodule

230V op stopcontact maar niet in
de regelmodule
De LED van de ruimtethermostaat
schakelt niet in of uit bij aanvraag
naar verwarming of koeling
De LED van de ruimtethermostaat
schakelt niet in of uit bij aanvraag
naar verwarming of koeling

Vervang kabel en stekker
Controleer de klemmenstrook

Vervang de kabel
Vervang de ruimtethermostaat

Om te weten of een probleem veroorzaakt wordt door het vloerverwarmingssysteem of het regelsysteem. Controleert u de
temperaturen van de aanvoer- en retourleidingen in de met de ruimte overeenkomende groepen. Draai de bijbehorende
thermische aandrijving(en) van de verdeler los. Indien de groeptemperatuur na een poosje begint te stijgen (enkele
minuten voor de aanvoerleiding en iets langer voor de retourleiding) wordt het probleem hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt
door het ruimteregelsysteem. Indien de temperatuur niet verandert zit het probleem in het (vloerverwarming) systeem.

Vloerverwarming

Technische gegevens

GEBRUIK

VAN KABELVERBINDINGSKLEMMEN:

Breng de kabel aan in de kabelgeleiders (ruimtethermostaat)

Druk zonder te draaien met een dunne schroevendraaier op de witte
knop van de kabelverbindingsklem om een kabel in te steken of te
verwijderen

Steek het in de kabelverbindingsklemmen

Verwijder de schroevendraaier

Laat de kabel in de leidinggeleiders lopen om deze te fixeren
(thermische aandrijving)

Breng de kabel van de ruimtethermostaat in de klem aan en draai de
schroef vast om deze te blokkeren

1

2

3

4

5
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Regelmodule
■ CE merk:
- Zwakstroomtest: EN 60730-1* en EN 60730-2-1**
- EMC tests: EN 60730-1 en EN 301-489-3
■ Energievoorziening: 230VAC +10/-15% 50Hz
■ Opslagtemperatuur: -20°C tot +70°C
■ Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +55°C
■ Verbruik: 90 W bij max. belasting; < 2 W zonder belasting
■ Capaciteit pompschakelmodule: 230VAC +10%/-15%, 250VA max. alleen potentiaalvrij contact
■ Verwarming/koeling: alleen potentiaalvrij contact
■ Ventieluitgangen: 24VDC ±5%, 218 mA max. per uitgang 3 tot 12
24VDC ±5%, 436 mA max. per uitgang 1 en 2
■ Energievoorziening aansluiting: EU - 1 m leiding met stekker voorgemonteerd
■ Pompaansluiting: bedrading max. 1.5mm²
■ Verwarming/koeling aansluiting: bedrading max. 1.5mm²
* EN 60730-1 "Automatic electrical control to domestic use".
** EN 60730-2-1 "Particular requirements for electrical controls for electrical household appliances".
***EN 60730-2-9 "Specific rules for devices of thermo sensitive control".

Ruimtethermostaat
■ CE merk:
- Zwakstroomtest: EN 60730-1* en EN 60730-2-9***
- EMC tests (voor elektromagnetische compatibiliteiteisen): EN 60730-1 en EN 301-489-3
■ Energievoorziening: stroomtoevoer via bedrading van de regelmodule
■ Voltage: 6 V tot 12 V
■ Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 50°C
■ Opslagtemperatuur: -20°C tot +70°C
■ Verbruik: < 5mA
■ Bedrading ruimtethermostaat naar regelmodule: 50 m max
■ Bedrading ruimtethermostaat naar temperatuurvoeler: 4 m max.

Algemeen
■ IP: IP20
■ Max. omgevings RV (relatieve vochtigheid): 95% max bij 20°C

BEDRADINGSSCHEMA

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling

Kabelverbindingsklem voor 12 ruimtethermostaten

8

Kabelverbindingsklem voor 14 thermische
aandrijvingen

4

230VAC 50Hz aansluiting

7

Kabelverbindingsklem voor condensvoeler

3

beschrijving
Tweekleurige POWER Led (rood voor de stand
verwarmen en groen voor de stand verwarmen /
koelen)
Drukknop voor verwarmen of verwarmen / koelen

5

Nummer

6

Kabelverbindingsklem voor timer

2

beschrijving

1

12-KANALEN

Kabelverbindingsklem voor verwarmen/koelen
schakelmodule

Nummer

REGELMODULE

2

Bedradingsschema

POWER LED

2

beschrijving

1

6-KANALEN

Kabelverbindingsklem voor 8 thermische
aandrijvingen

Nummer

REGELMODULE

4

3

Nummer

Kabelverbindingsklem voor 6 ruimtethermostaten

230VAC 50Hz aansluiting

beschrijving

Timer

Pomp

Schakelmodule

Vloertemperatuurvoeler

#1

Nummer regelmodule

INSTALLATIERAPPORT

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

230V

24V

Kanalen
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1. Algemene aanbevelingen
Veiligheidsmaatregelen
• Lees en volg de instructies op.
• Het installeren moet worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde persoon volgens de geldende
installatieregels.
• Het is niet toegestaan veranderingen of wijzigingen aan
te brengen die niet in deze handleiding zijn opgenomen.
• De netspanning moet worden uitgeschakeld bij het
aansluiten van de bedrading.
• We stellen ons niet aansprakelijk voor schade en
storingen als van het niet opvolgen/naleven van deze
instructies!

Energievoorziening
WAARSCHUWING
• De Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling gebruikt een
230VAC 50Hz energievoorziening.
• In een noodgeval, onmiddellijk de stekker uit
het 230V stopcontact halen.
• Gebruik geen water om de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling schoon te maken.
• Stel de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling niet bloot aan
ontvlambare dampen of gassen.

Symbolen gebruikt in deze handleiding
Technische beperkingen
WAARSCHUWING
Gevaar voor lichamelijk letsel van beknelling.
Het niet opvolgen/naleven kan schadelijk zijn
voor de gezondheid en voor de
productcomponenten.

STOP

WAARSCHUWING!
Belangrijk bericht over functionaliteit. Het niet
naleven van dit bericht kan
functionaliteitproblemen opleveren.

• Zorg dat de installatie-/datakabels op afstand
blijven van de stroomkabels > 50V om
interferentie te voorkomen.
• Het elektrisch circuit van de ketel en de pomp
moet gezekerd worden door een
stroomonderbreker van maximum 6A.

Informatie
Belangrijk bedieningsadvies en informatie.
Verwijzing naar een ander document.

99

4

Verwijzing naar een andere pagina in deze
handleiding.
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2. De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling
De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling maakt het
volledige beheer van vloerverwarmingssystemen mogelijk.
Het gebruik van ruimtethermostaten of
vloertemperatuurvoelers biedt een combinatie van comfort,
eenvoudige bediening en kamer-voor-kamer
temperatuurregeling.

2.1

1

Bedrade ruimtethermostaat T-35
De ruimtethermostaatT-35 is
gebruikersvriendelijk.
De temperatuur instellingen worden afgesteld
via de stelknop.
De stelknop moet verwijderd worden om de
min./max. op de ruimtethermostaat in te
stellen.
De 21°C stand is gemarkeerd.

Overzicht van het systeem

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling bestaat uit
ruimtethermostaten, een regelmodule en thermische
aandrijvingen. De regelmodule stuurt de thermische
aandrijving aan indien de ruimtethermostaten een vraag naar
verwarming of koeling detecteren.

2

Bedrade ruimtethermostaat T-33
(binnenverstelling)
De ruimtethermostaat is bestemd voor gebruik
in een gemeenschappelijke ruimte. De
potmeters worden afgeschermd met een
deksel. De deksel kan verwijderd worden voor
het instellen van de min./max. temperaturen.
Deze ruimtethermostaat kan tevens gebruikt
worden voor de aansluiting van een optionele
vloertemperatuurvoeler.

3

De Uponor regelmodule kan aangestuurd worden met behulp
van drie soorten ruimtethermostaten. De voor een optimaal
comfort ontworpen ruimtethermostaten communiceren met
de regelmodule via een potentiaalvrij dubbeldraads systeem.
Het is mogelijk diverse soorten bedrade thermostaten voor
de Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling te gebruiken
in hetzelfde systeem.

Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling - Bedieningshandleiding5

Bedrade ruimtethermostaat T-37 voor
vloertemperatuurvoeler
De ruimtethermostaat T-37 is
gebruikersvriendelijk.
De temperatuur instellingen worden afgesteld
via de stelknop. De potmeters worden
afgeschermd met een deksel. De stelknop en
de deksel moeten verwijderd worden om de
min./max. op de ruimtethermostaat in te
stellen. Deze ruimtethermostaat kan tevens
gebruikt worden voor de aansluiting van een
optionele vloertemperatuurvoeler. De 21°C
stand is gemarkeerd.

5

2.2
4

Regelmodule met ruimtethermostaten en
thermische aandrijvingen

Het bedienen van de installatie

De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling beheert uw
verwarmingsinstallatie naar uw behoefte. U stelt gewoon de
gewenste temperaturen in op de ruimtethermostaten in elke
ruimte.
Werkingsprincipe:
Zodra de door de ruimtethermostaat gemeten temperatuur
lager is dan de ingestelde gewenste temperatuur, wordt deze
informatie naar de regelmodule gestuurd, die de thermische
aandrijvingen voor deze ruimte opent. Zodra de ingestelde
temperatuur is bereikt, wordt er nieuwe informatie gestuurd
en worden de thermische aandrijvingen gesloten.
Normale werking zonder optionele timer

regelmodule 6-kanalen:
De regelmodule stuurt tot 6 ruimtethermostaten en
8 thermische aandrijvingen aan die aangesloten zijn op het
hydraulische systeem van de installatie.
De regelmodule stuurt de thermische aandrijvingen aan
volgens de informatie die het ontvangt van elke
ruimtethermostaat en afhankelijk van de ingestelde
systeemparameters.
De regelmodule is meestal geplaatst bij de verdelers van
het vloerverwarmingsysteem.
Het venster in de thermische aandrijving toont wanneer
een klep open of dicht is.

Als het systeem werkt in het normaal bedrijf:
In de verwarmmodus, bij ruimtetemperaturen die lager zijn
dan de temperaturen ingesteld op de ruimtethermostaat zijn
de thermische aandrijvingen open.
In de koelmodus bij ruimtetemperaturen die hoger zijn dan
de temperaturen ingesteld op de ruimtethermostaat zijn de
thermische aandrijvingen open.
De stand van de thermische aandrijving is te zien in de
venstertjes van de thermische aandrijvingen.
Werking met optionele timer
Normaal/Eco functies
Het gebruik van een (optionele) timer verhoogt de prestaties
van de installatie en maakt energiebesparingen mogelijk.

Raadpleeg, indien uw installatie uitgerust is met
deze optie, de handleiding van de timer voor meer
informatie.

regelmodule 12-kanalen:
De regelmodule stuurt tot 12 ruimtethermostaten en
14 thermische aandrijvingen aan die aangesloten zijn op
het hydraulische systeem van de installatie.
De regelmodule stuurt de thermische aandrijvingen aan
volgens de informatie die het ontvangt van elke
ruimtethermostaat en afhankelijk van de ingestelde
systeemparameters.
De regelmodule is meestal geplaatst bij de verdelers van
het vloerverwarmingsysteem.
Het venster in de thermische aandrijving toont wanneer
een klep open of dicht is.
De regelmodule 12 kanalen kan voorzien worden van
meerdere extensies:
• U kunt een timer gebruiken voor het toevoegen van
een energiebesparende functie en het instellen van
onafhankelijke zones.
• Indien uw installatie voorzien is van een koelunit, is
het mogelijk de Uponor draadloze
ruimtetemperatuurregeling te bedienen via een V/K
schakelmodule.
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3. Ruimtethermostaat
Ruimtethermostaat T-33 (binnenverstelling)
Open de deksel van de ruimtethermostaat: zie de
installatiehandleiding.

Ruimtethermostaat T-35 en ruimtethermostaat T-37

1

Stelknop instelwaarde ruimtetemperatuur

2

Klemmenstrook voor aansluiting regelmodule
(potentiaalvrij)

3

Klemmenstrook voor vloertemperatuurvoeler
(potentiaalvrij)

4

Blauwe aanslag voor instelling minimum
temperatuur

5

Rode aanslag voor instelling maximum
temperatuur

6

Potmeter vloertemperatuurvoeler

7

Verwarming/koeling aanvraag LED (Openen/sluiten
van de thermische aandrijvingen)

1

Schroef voor opening van de ruimtethermostaat

2

Klemmenstrook voor aansluiting regelmodule
(potentiaalvrij)

3

Klemmenstrook voor vloertemperatuurvoeler
(potentiaalvrij)

4

Potmeter temperatuur instelwaarde

5

Potmeter vloertemperatuurvoeler

6

Verwarming/koeling aanvraag LED (Openen/sluiten
van de thermische aandrijvingen)

De ruimtethermostaat werkt op laagspanning van
6-12 volt.
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3.1 Wijziging van de temperatuur
instelwaarde

3.2 Instellen van de min. en max.
temperaturen

Ruimtethermostaat T-35 en ruimtethermostaat T-37

Ruimtethermostaat T-35 en ruimtethermostaat T-37

Een rode LED brand tijdens de aanvraag voor
verwarming of koeling.

1

Draai de stelknop kloksgewijs om een hogere
temperatuur instelwaarde te verkrijgen

2

Draai de draaiknop tegen de wijzers van de klok in om
een lagere temperatuur instelwaarde te verkrijgen

Ruimtethermostaat T-33 (binnenverstelling)

1

Verwijder de draaiknop met een schroevendraaier

2

Stel de minimum temperatuur in met behulp van de
blauwe aanslag

3

Stel de gewenste maximum temperatuur in met
behulp van de rode aanslag

Met de blauwe en rode aanslagen kunt u min. en
max. bereiken instellen die kunnen afwijken van de
temperatuur instelwaarde.
Voorbeeld:
• de normale instelwaarde is 21°C.
• de instelling van de blauwe aanslag
bedraagt -10°C.

➜

• de instelling van de rode aanslag
bedraagt +5°C.
Het temperatuurbereik voor dit vertrek loopt
van 11°C t/m 26°C.

De ruimtethermostaat met binnenverstelling
beschikt niet over min en max temperatuurgrenzen.

1

8

Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van
de potmeter

Vloerverwarming

3.3

Instellingen vloertemperatuurvoeler

Als uw systeem is uitgerust met een vloertemperatuurvoeler,
maakt een potmeter gemonteerd op de ruimtethermostaat T-33,
binnenverstelling en de ruimtethermostaat T-37 het mogelijk de
minimale of maximale temperatuurgrenzen voor de vloer in te
stellen.
De vloertemperatuurvoeler kan, ongeacht de kamertemperatuur,
gebruikt worden voor het beheer van de minimale en maximale
vloertemperatuurgrenzen.
De maximumgrens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een
gevoelige vloerbedekking te beschermen tegen te hoge
temperaturen bij een overmatige warmtevraag. De
minimumgrens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een
tegelvloer warm te houden zelfs als er geen vraag voor
warmtetoevoer naar de ruimte is.

4. Systeem onderhoud
Voor een optimale werking raden wij u aan de
systeemonderdelen regelmatig te controleren. Dit systeem
behoeft geen onderhoud.
Automatische ventiel/pomp interval:
Het systeem is voorzien van een automatische ventiel/pomp
interval. Deze functie, ingesteld op 6 dagen +/-24 uur,
bestaat uit een werktest ontworpen om te voorkomen dat de
pomp en de thermische aandrijvingen geblokkeerd raken
indien deze sinds de laatste test niet geactiveerd zijn.

STOP

1

Gebruik een droge zachte doek om de regelmodule
en alle componenten te reinigen. Gebruik geen
reinigingsmiddelen.

Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van
de potmeter

Zie de installatiehandleiding voor meer informatie.
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5. Diagnoses en oplossen van storingen
Normale bedrijfsomstandigheden van het systeem:
De POWER LED van de regelmodule brandt. De thermische
aandrijvingen worden geactiveerd bij een aanvraag naar
verwarming of koeling.

5.1

Algemene aanbevelingen
WAARSCHUWING
Bedenk dat sommige handelingen, bijv. handelingen
in verband met 230V, bedrading, etc., uitgevoerd
moeten worden door een bevoegde vakman.

WAARSCHUWING
Risico van elektrische schokken. Ontkoppel de
regelaar van de netstroom vóór elke ingreep.

Neem contact op met uw installateur:
Raadpleeg het installatierapport in het uitvouwblad voor de
adresgegevens van de installateur.
Leg de volgende informatie klaar voordat u contact opneemt
met een installateur:
• Installatierapport.
• Tekeningen van het vloerverwarmingssysteem (indien
beschikbaar).

10
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5.2

Lijst van mogelijke storingen en oplossingen
Storing

Oorzaken
Geen spanning

Aanwijzing
POWER LED uit in regelmodule

Het systeem start niet
Kabelbreuk
De ruimtethermostaat
verzend geen
opdracht

De ruimtethermostaat is
defect

230V op stopcontact maar Power
LED brand niet op de regelmodule

Oplossingen

Opmerking

Controleer de

Neem indien nodig

stroomonderbreker op

contact op met uw

het hoofdzekeringenbord

installateur
Neem contact op
met uw

De LED van de ruimtethermostaat

installateur
Neem contact op

schakelt niet in of uit bij aanvraag

met uw

naar verwarming of koeling
■ Zie installatierapport en

installateur

controleer de bedrading
Ruimte te koud (of te
warm in koelmodus)

De ruimtethermostaat is op
een verkeerd kanaal

■

aangesloten

Thermische aandrijving gaat
niet open
De ruimtethermostaat is

De LED van de
ruimtethermostaat schakelt niet

Neem contact op

in of uit bij aanvraag naar

met uw

verwarming of koeling
De witte indicatie is niet te zien in

installateur

het indicator venster

defect
■

Zie installatierapport en
controleer de bedrading

De ruimtethermostaat is op
een verkeerd kanaal
Ruimte te warm (of te

aangesloten

■

De LED van de
ruimtethermostaat schakelt niet
in of uit bij aanvraag naar

koud in
verwarmmodus)
Thermische aandrijving sluit
niet

verwarming of koeling
De corresponderende groep is

Neem contact op
met uw
installateur

warm zelfs na een lange periode
zonder warmtevraag

De ruimtethermostaat is
defect
■

Geen warmtevraag (van
vloerverwarmingsysteem)

■

De ruimte wordt
verwarmd door een
andere warmtebron

De vloer is koud
■

Het aangevoerde water is

Ruimtetemperatuur OK, maar de
vloer is koud

te heet. Dit leidt tot een
warme vloer gedurende
een korte tijd gevolgd
door een koude,
oncomfortabele vloer
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6. Verwijdering van het product
De Uponor draadloze ruimtetemperatuurregeling is vervaardigd uit diverse herbruikbare onderdelen. Uponor verzoekt u
vriendelijk deze onderdelen te scheiden (batterij, kunststof-, elektrische of elektronische onderdelen) en ze bij een geschikt
recyclepunt in te leveren.
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