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Afmetingen 

 
Afmetingen Installatiehoogte 

Modellen 

D1034 WTH-Thermomotor 24 V - 1 7708 54 WTH tweepunts aandrijver, M28 x 1.5, 24 V, 50 Hz 
gesloten behuizing, drukkracht 100 N, bedrijfsspanning 24 V ~, schroefverbinding 
M28 x 1.5, max. uitslag 4 mm, vast snoer, energieverbruik 1 Watt 

D1033 WTH-Thermomotor 230 V - 1 7708 55 WTH tweepunts aandrijver, M28 x 1.5, 230 V, 50 Hz 
gesloten behuizing, drukkracht 100 N, bedrijfsspanning 230 V ~, schroefverbinding 
M28 x 1.5, max. uitslag 4 mm, vast snoer, energieverbruik 1 Watt 
 
Toepassing 1 7708 54, 1 7708 55 

De WTH-Thermomotor 230 V / 24 V is een thermo-elektrische ventielaandrijving, voor het openen en sluiten van 

ventielen op verdelers van verwarmingssystemen bij ingebouwde vloerverwarming en koelsystemen. Het belangrijkste 

toepassingsgebied is bij een energiezuinige warmtebeheersing voor elke kamer apart, in het geheel van 

beheersystemen en automatisering in gebouwen en huizen. De WTH-Thermomotor 230 V / 24 V wordt aangestuurd 

door een 230 V/24 V kamerthermostaat met een  tweepunts uitgangsvermogen of pulsbreedte modulatie (PWM). 

  Installatie 1 7708 54, 1 7708 55 

De grote selectie aan ventieladapters garandeert een perfecte aansluiting van de WTH-Thermomotor op vrijwel elke 

ventielbasis of spruitstuk dat verkrijgbaar is. Klik de WTH-Thermomotor eenvoudigweg op de handmatig reeds 

aangebrachte ventieladapter. 

• Eerst wordt de ventieladapter handmatig op het ventiel geschroefd. 

• De WTH-Thermomotor wordt dan loodrecht op de ventieladapter gezet. 

• De WTH-Thermomotor klikt nu vast op de ventieladapter, als deze met de hand loodrecht omlaag wordt gedrukt. 
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Installatiepositie 

De WTH-Thermomotor dient bij voorkeur in verticale of horizontale positie te worden geïnstalleerd. Bij een 

‘omgekeerde’ installatie kan het zijn dat bijzondere omstandigheden (zoals afvoerwater) de levensduur van de 

Actuator beperken. 

 

Verticaal Horizontaal Omgekeerd 

Werking 

De aandrijving wordt aangezet via een elektrisch contact, middels een kamerthermostaat, en kan dan de 

thermostatische afsluiting openen of sluiten. De werking gebeurt door een elektrisch verwarmd expansie-element. 

Als de verwarmende stroom wordt uitgeschakeld gaat het ventiel respectievelijk dicht of open. De WTH aandrijving 

is onderhoudsvrij en werkt geruisloos. 

In geval van nood 
 
Met de fabrieksinstelling op ‘normaal gesloten’ kan het ventiel worden geopend door de aandrijving te verwijderen, in 
geval van stroomonderbreking. 

Ontwerp en opmerkingen over de instelling 

Bij het uitkiezen van de juiste contactschakelaars en zekeringen moet rekening gehouden worden met de 
inschakelstroom van het verwarmingselement. Het spanningsverlies in de elektrische bekabeling mag niet meer dan 
10% zijn, zodat de aangegeven runtime gegarandeerd is. 

De maximale kabellengte voor een aandrijfeenheid voor bedrading met bepaalde dwarsdoorsnede staat in 
onderstaand schema (informatie van spanningsverlies is ongeveer 5%; bij 230 volt is dat 10 volt, bij 24 volt is dat 1 
volt). 

Bij gebruik van meerdere aandrijfeenheden moet de aangegeven kabellengte gedeeld worden door het aantal 
eenheden die ermee verbonden zijn. 

Doorsnede stroomdraad (mm
2
) 230 V, max. lengte (m) 24 V, max. lengte (m) 

2 x 0,75 1500 168 

2 x 1,0 2000 224 

2 x 1,5 3000 340 

2 x 2,5 5000 560 
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Technische gegevens 1 7708 54  

 Bedrijfsspanning  

Max. inschakelstroom  

Werkstroom  

Slag (van de Actuator)  

Drukkracht  

Vloeistoftemperatuur 

24 V WS/GS, +20%...-10% 

< 300 mA, 2 min. maximaal 
1 W 

1)
  

4.0 mm 

100 N ±5% 
0 tot +100°C 

2)
  

Temperatuuropslag –25°C tot +60°C 

 Omgevingstemperatuur 

 Typenummer van bescherming  

 Conformiteit volgens CE-norm  

 Materiaal en kleur behuizing 

 Verbindingskabel /kleur 

   Kabellengte 
 Gewicht met verbindingskabel (1 meter) 

0 tot +60°C 
IP 54 3) / III 

EN 60730 

polyamide / lichtgrijs (RAL 7035) 

2 x 0.75 mm
2
 pvc / lichtgrijs (RAL 7035) 

1 m 
100 g 

 
Piekstroombeveiliging volgens norm EN 60730-1 min. 2.5 kV 

1) gemeten met het precisie-instrument LMG95 - 2) afhankelijk van de adapter zelfs nog hoger - 3) in alle installatieposities 

Technische gegevens 1 7708 55 

 
Bedrijfsspanning  

Max. inschakelstroom 

Werkstroom 

Slag (van de Actuator)  

Drukkracht 

Vloeistoftemperatuur 

Temperatuuropslag 

Omgevingstemperatuur 

Typenummer van bescherming 

Conformiteit volgens CE-norm  

Materiaal en kleur behuizing 

Verbindingskabel /kleur  

Kabellengte 

 Gewicht met verbindingskabel (1 meter)

230 V AC, +10%...–10%, 50/60 Hz  

< 550 mA gedurende 100 min. maximaal 
1 W 

1)
  

4.0 mm 

100 N ±5% 
0 tot +100°C 

2)
  

-25°C tot +60°C 

0 tot +60°C 
IP 54 3) / II 

EN 60730 

polyamide / lichtgrijs (RAL 7035) 

2 x 0.75 mm
2
 pvc / lichtgrijs (RAL 7035) 

1 m 
100 g 

 
Piekstroombeveiliging volgens norm EN 60730-1 min. 2.5 kV 

1) gemeten met het precisie-instrument LMG95 - 2) afhankelijk van de adapter zelfs nog hoger - 3) in alle installatieposities 

Elektrische aansluiting 1 7708 55 

Wij raden het gebruik aan van de volgende    

verbindingskabels voor het installeren van 

een 230-voltssysteem:  

Licht geplastificeerd stroomdraad NYM 1,5 

mm
2
 of plat bouwstroomdraad met vlechtwerk 

isolatie NYIF 1,5 mm
2 
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 Wij raden het gebruik aan van de 

volgende verbindingskabels voor het 

installeren van een 24-voltssysteem:  

Licht geplastificeerd stroomdraad NYM 

1,5 mm
2
 of plat bouwstroomdraad met 

vlechtwerk isolatie NYIF 1,5 mm
2 

 
Elektrische aansluiting 1 7708 54 
 

 

 
 

 

Page 4 


