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MAGNUM Remote Zone Control is een compleet systeem voor 
het regelen van uw vloerverwarming. Het systeem bestaat uit 
thermostaten die in iedere ruimte kunnen worden gehangen 
en een controller die bij de verdeler wordt gemonteerd.  De 
geavanceerde actuatoren krijgen via de controller een sein of ze 
open of dicht moeten naar gelang de temperatuurvraag. Bedien de 
zones apart via de thermostaat of via uw tablet of smartphone. 

MAGNUM W-Controller
De MAGNUM W-Controller ontvanger is speciaal ontworpen om 
de temperatuur van vloerverwarmingssystemen via de “normaal 
gesloten” actuators te regelen. Elke ontvanger kan 8 zones 
aansturen en naar wens worden uitgebreid.

MAGNUM Remote Zone Control
Draadloze regeling watergedragen vloerverwarming

MAGNUM W-Thermostaat
De MAGNUM W-Klokthermostaat zorgt voor een nauwkeurige 
regeling van de kamertemperatuur. Met deze klokthermostaat 
kunt u de temperatuur aanpassen op basis van een reeks 
geprogrammeerde instellingen die in werking treden op 
verschillende tijdstippen van de dag. De thermostaat staat 
draadloos in verbinding met de MAGNUM W-Controller en geeft 
een signaal door bij een wijziging in temperatuur.

MAGNUM W-Actuatoren
Deze elektrothermische actuators worden gebruikt voor het 
automatisch bedienen van de afsluitkranen. Wanneer de actuators 
op de kranen worden gemonteerd, sluiten ze automatisch 
de watertoevoer vanaf de ketel af. Zodra er een warmtevraag 
van het vloerverwarmingssysteem is, zorgt de thermostaat, 
die in verbinding staat met de ontvanger, dat de actuators de 
afsluitkranen openen zodat warm water van de ketel de verdeler 
in gelaten kan worden. Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, 
sluiten zij de afsluitkranen weer af.

IP21

Specificaties

Type Draadloze thermostaat

Geschikt voor Watergedragen systemen

Bediening Op thermostaat en via App

Sensoren Ruimtesensor

Voltage MW-C 230V – 50/60Hz

Voltage MW-T 3x AAA batterij

Voltage MW-A 230V – 50/60Hz

Max. aantal groepen 32 per MW-C centrale

Temperatuurbereik 1°C - 40°C

Behuizing IP21

Functies

WiFi V (LAN aansluiting noodzakelijk)

App V iOS & Android

Spraakassistent X 

Programmeerbaar tot 2 periodes per dag

Intelligentie V

Houten vloer V < 28°C
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• Draadloze bediening via thermostaat, PC, Tablet of Smartphone
• Verwarming en koeling modus
• Tot 8 zones in te stellen
• Voeg zones eenvoudig samen
• Tot 32 acuatoren aan te sluiten
• LAN-aansluiting noodzakelijk
• Pomp controle functie
• Aangepast weekprogramma
• Bus connectie voor Smart Home functionaliteit
• Ruimte/vloersensor functie

Garantie
2 jaar garantie op MW-C, MW-T en MW-A.

Art.nr. Omschrijving
W80001 MW-C Centrale 8 Zone regeling - App control

Technische details

Art.nr. Omschrijving
W80000 MW-T Ruimte klokthermostaat Digitaal, draadloos RF

Art.nr. Omschrijving
W80003 MW-A Actuator / thermomotor 230V NC


