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Styr på gulvvarmen 

Wavins rumtermostat AHC 9000 med infrarød gulvføler gør det let at styre 

gulvvarmen. Modellen er enkel at betjene, og temperaturen indstilles ved 

blot at dreje på knappen i midten, hvorefter man kan aflæse den præcise 

temperatur på displayet. AHC 9000 er den nyeste version af gulvvarmeter-

mostater, som Wavin har mere end 15 års erfaring med at producere.

AHC 9000 rumtermostat  
Med infrarød gulvføler og telestat 

Fordele:
• Nem installation

• Enkel håndtering

• Dansk design

wavin.dkWavin AHC 9000-serien
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Dansk design på væggen

Med et dansk design i klassisk hvid samt en nem håndtering af produktet er Wavins rumtermostat et sikkert valg. Ved et enkelt drej på 

knappen sikrer den trådløse rumtermostat, at temperaturen i din bolig er den perfekte for dig, helt uafhængigt af årstidernes skiften. 

Enkel indstilling

I rumtermostaten indstilles en minimum og en maksimum gulvtemperatur. Så længe, denne er inden for den indstillede minimum- og 

maksimum gulvtemperatur, fungerer rumtermostaten som en almindelig rumtermostat. Kommer gulvtemperaturen uden for indstil-

lingsområdet, åbner eller lukker termostaten for varmen, uanset hvad rumtemperaturen er indstillet til.

Solutions for Essentials

VVS

Vrøndingvej 5

DK-8700 Horsens

T: +45 8696 2000

F: +45 8963 6279

wavin@wavin.dk

wavin.dk

Wavin AHC 9000-serien

Strømforsyning: 2x AA 1,5 V alkaline batteri

Batterilevetid: Typisk 1 år

Frekvens: 868,1 MHz

Radiorækkevidde: Op til 100 m (åbent terræn)

Driftstemperatur: -10 °C til + 60 °C (lav fugtighed)

Mål:

Højde: 88 mm 

Længde: 65 mm

Bredde: 20 mm

Tekniske oplysninger

   
Styringer
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Wavin AHC 800 fortrådet rumtermostat inkl. telestat

Anvendelse
Wavin AHC 800 rumtermostat anvendes sammen med  

styreenheden AHC 814 til styring af rumtemperaturen i  

et gulvvarmesystem.  

Bestykning
Sættet består af en rumtermostat og en 24 V telestat inkl. 

adaptor til Wavin fordelerrør. 

Funktionsbeskrivelse
Rumtermostaten har et indbygget display, der viser rumtempe-

raturen. Temperaturen indstilles ved blot at dreje på en knap, 

som kan låses for at forhindre utilsigtede ændringer af tem-

peraturindstillingen. Ved indstilling af termostaten vises indstil-

lingstemperaturen samt andre aktuelle informationer.  

Termostaten har en indbygget frostbeskyttelsesfunktion og vil 

kalde på varme, hvis rumtemperaturen kommer under en juster-

bar temperatur.

Det er muligt at tilslutte en gulvføler til rumtermostaten. I rum-

termostaten indstilles en minimum og maximum gulvtemperatur. 

Så længe gulvtemperaturen er inden for den indstillede mini-

mum- og maximum temperatur, fungerer rumtermostaten som 

en almindelig rumtermostat. Kommer gulvtemperaturen udenfor 

indstillingsområdet, åbner eller lukker termostaten for varmen, 

uanset hvad rumtemperaturen er indstillet til.
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Wavin AHC 800 rumtermostat  66 90 21

Model   Wavin nr. VVS nr. 

Wavin AHC 800 rum/telestat u/natsænkning, hvid   0622824 466305200

Wavin AHC 800 rum/telestat m/natsænkning, hvid   0622809 466305202

Skal anvendes sammen med

Wavin AHC 814 fortrådet styreenhed   0622826 466305214

Wavin AHC 8014 trådløs styreenhed   0622884 466305014

Tilbehør

Wavin AHC gulvføler   0622825 466305208

Wavin nr. 0622824

Tekniske oplysninger
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Model Wavin nr. VVS nr.

Rum- og telestat, IR, trådløs 0695036 466331344

På wavin.dk kan du finde en monteringsvejledning til rumter-

mostaten samt øvrig information om Wavins AHC 9000-serie. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

os på 8696 2000.


