UMR Vario
Universele Modulaire Regeling
Installatiehandleiding
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Voorwoord
Deze installatiehandleiding beschrijft de Universele Modulaire
Regeling UMR Vario die in combinatie met één of meerdere
thermostaten de ruimte op een juiste en energiezuinige manier
verwarmt of koelt. Navolging van de informatie in deze installatie
handleiding is belangrijk voor het goed en veilig functioneren
van de UMR Vario.
De installatiehandleiding is oorspronkelijk in de Nederlandse taal opgesteld door WTH,
Mijlweg 75, 3316 BE Dordrecht. Indien u niet bekend bent met de bediening van het
systeem, lees deze installatiehandleiding dan van het begin tot het einde goed door.
Bent u wel bekend met deze zaken, dan kunt u deze handleiding als naslagwerk gebruiken.
U kunt de benodigde informatie snel vinden met behulp van de inhoudsopgave.

Let op:
Lees deze installatiehandleiding eerst aandachtig door, deze
beschrijft de montage, aansluiting en programmering van de
UMR Vario voor de standaard toepassing waarvoor deze regelaar
ontworpen is. Voor nadelige gevolgen door modificaties aan het
systeem, gemaakte keuzes bij programmeren, anders toepassen
of anders aansluiten dan in deze handleiding staat aangegeven
kan WTH niet aansprakelijk gesteld worden.

Waarschuwing voor gevaar:
De UMR Vario en/of in deze handleiding beschreven beveiligingen
mogen niet uitgebreid, aanpast of veranderd worden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van WTH.
Originele vervangingsonderdelen zijn uitgezonderd.

Uiteraard streven wij perfectie na, maar natuurlijk kan
het voorkomen dat er toch nog onvolkomenheden in
deze handleiding staan. Wij kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele druk- of zetfouten in
de tekst en illustraties. Wij staan open voor kritiek, tips
en adviezen, dus mocht u iets tegengekomen zijn wat u
met ons wilt delen, dan houden wij ons graag aanbevolen.
Voor de meest recente uitgaven van de onderwerpen uit
dit handboek verwijzen wij u naar onze website, www.wth.nl.
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Waarschuwing voor gevaar:
Installatie, periodiek onderhoud en reparaties mogen uitsluitend
door technisch vakbekwame personen worden uitgevoerd.

© Copyright 2018
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WTH.
WTH behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder
voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze installatiehandleiding
kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.
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1.1 Doelgroep
Deze installatiehandleiding is geschreven voor hen die de UMR Vario
op locatie gaan installeren en programmeren.
1.2 Werkingsprincipe
De UMR Vario is een Universele Modulaire Regeling die in combinatie
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en efficiënte manier verwarmt of koelt. De basismodule schakelt de
primaire regelcomponenten van de gehele vloerverwarming en/of
vloerkoeling inclusief de warmte en/of koude opwekkers.
Met behulp van één of meerdere uitbreidingsmodules is de regeling
uit te breiden, zodat iedere willekeurige ruimte individueel te koelen
of te verwarmen is. Mocht het wenselijk zijn dan is het systeem in
een later stadium eenvoudig uit te breiden. De regelaar is geschikt
om bedrade en/of draadloze thermostaten te combineren. Op deze

Bijlage
Stappenplan aanleren

met één of meerdere thermostaten de ruimte op een geavanceerde
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wijze kan met een minimaal energieverbruik een maximaal comfort
worden gerealiseerd. Het totale systeem kan snel en eenvoudig
worden gemonteerd en geprogrammeerd, waarbij alle componenten
op overzichtelijke wijze worden aangesloten. Het ontwerp maakt
diverse componenten overbodig, wat kostenbesparend werkt en
de kans op storingen beperkt.
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1.3 Certificering
De UMR Vario is voorzien van CE-markering.

2. Specificaties

Dit geeft de conformiteit met de Europese richtlijnen aan.
De van toepassing zijnde richtlijnen en normen worden opgesomd
in de EU-verklaring van Overeenstemming.
2.1 Samenstelling van de UMR Vario
Gehanteerde normen t.b.v. de CE-keur:

De UMR Vario bestaat standaard uit een basismodule en een

• EN 55014-1 en 55014-2 : EMC requirements

eindmodule. Indien gewenst kunnen aan de basismodule één

• EN 61000-3-2 : Mains frequency harmonic emission requirements

of meerdere uitbreidingsmodules worden toegevoegd.

• EN 61010 : Safety requirements for control equipment
De onderliggende verklaring kan op verzoek verstrekt worden.

Het regelprogramma en de bediening met display zijn opgenomen
in de basismodule. De uitbreidingsmodules worden toegepast

1.4 Garantie

om meer thermostaat ingangen te kunnen gebruiken en/of

Op de UMR Vario wordt garantie verleend in overeenstemming met

meer vloergroepen te kunnen aansturen. De eindmodule dient

de leveringsvoorwaarden van WTH Vloerverwarming B.V., Mijlweg 75,

om de connector af te schermen en kan optioneel zijn voorzien

3316 BE Dordrecht.

van extra functies.

eindmodule

uitbreidingsmodule

basismodule

Figuur 1: Modules
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2.2 Basismodule

Met één uitbreidingsmodule kan elke thermostaatingang minimaal

De basismodule bestaat uit de volgende componenten:
• Deksel basismodule met topprint.
• Bodem basismodule met aansluitprint.

één en maximaal 10 uitgangen schakelen ten behoeve van het
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aansturen van maximaal 12 extra thermomotoren. Het systeem
kan verder worden uitgebreid door meerdere uitbreidingsmodules
te koppelen. De UMR kan met maximaal 13 uitbreidingsmodules
worden uitgebreid.
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Waarschuwing voor gevaar:
Voordat de UMR Vario geopend wordt dient deze eerst
spanningsloos te worden gemaakt.

Figuur 2: Basismodule

1. Draai de twee schroeven bovenop de UMR Vario
2.3 Uitbreidingsmodule

een paar slagen los,
2. Kantel het deksel naar voren,

De uitbreidingsmodule bestaat uit de volgende componenten:
• Deksel uitbreidingsmodule met topprint.
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3. Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om
het deksel weer te monteren.
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4. Als de UMR Vario wordt geopend kan het deksel indien nodig
geheel verwijderd worden.
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Figuur 3: Uitbreidingsmodule

Let op:
Vergeet niet om de kabel van de topprint weer aan te sluiten
mocht deze bij wegnemen van het deksel zijn losgekomen!

2.5 Veiligheidsvoorschriften
De UMR Vario wordt inclusief aansluitsnoer met stekker geleverd.
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Door de uitbreidingsmodule aan een basismodule te koppelen

De voeding bedraagt 230VAC. De wandcontactdoos dient zich in

kan het aantal in en uitgangen met het gewenste aantal worden

de nabijheid van de basismodule te bevinden. Indien aan de UMR

uitgebreid, welke benodigd zijn om de ruimtethermostaten of

Vario wordt gewerkt moet deze te allen tijde spanningsloos worden

thermomotoren van de groepsafsluiters op de verdeler van de

gemaakt. De uitgangen van de UMR Vario zijn elektronisch beveiligd

vloerverwarming aan te sturen. Elke uitbreidingsmodule beschikt

tegen overbelasting en kortsluiting. De uitgangen (230V) zijn

over 7 thermostaatingangen en 7 uitsturende uitgangen (230 Volt).

aanrakingsveilig uitgevoerd. De UMR Vario dient conform NEN1010 te

Uiteraard kunnen ook minder thermostaten worden aangesloten.

worden aangesloten door een erkend installateur.
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2.6 Technische specificaties
Onderdeel

Basismodule

Uitbreidingsmodule

Voeding

230VAC / 50Hz / geaard

Via basismodule

Aantal thermostaat

3 stuks / aan-uit /

7 stuks / aan-uit /

ingangen

powerstealing

powerstealing

Communicatiepoort

BUS communicatie

n.v.t.

3. Montage

Alle WTH BUS-thermostaten
en doorkoppeling van UMR’s
RF-T module

868 MHz

n.v.t.

Alle WTH RF-T thermostaten

De UMR Vario kan op een DIN-rail worden gemonteerd of direct
aan de wand worden bevestigd d.m.v. schroeven. De benodigde
DIN-rail is optioneel leverbaar D9390 t/m D9393. De UMR kan
ook i.c.m. de WTH kunststof verdeler direct op het dubbele

Aantal kanalen

3 stuks t.b.v. groepregeling

7 stuks t.b.v. groepsregeling

1 stuks t.b.v. primaire
verwarmingsafsluiters

hiervoor is eveneens optioneel leverbaar.

1 stuks t.b.v. primaire
koelafsluiters
Aantal motoren
per kanaal

1x1+1x2+1x3
thermomotoren

3.1 Montage en demontage op DIN-rail
5 x 2 thermomotoren
+ 2 x 1 thermomotoren

de bovenkant vast aan de DIN-rail,

2 stuks primaire koelafsluiter
13 stuks

2. Druk de onderkant van de UMR Vario module tegen de DIN-rail
n.v.t.

uitbreidingsmodules
Maximum schakelbaar

110 W / 230 V

n.v.t.

Compatibele

230VAC thermomotoren

230VAC thermomotoren

thermomotoren

max. 3W

max. 3W

Verbindingen

USB 2.0

n.v.t.

Bluetooth module
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totdat de pal achter de rail klikt,
3. Schuif de modules tegen elkaar aan om via de connectoren

pompvermogen

Tabel 1: Technische specificaties

Montage
1. Houd de UMR Vario module enigszins gekanteld en haak

2 stuks primaire
verwarmingsafsluiter

Maximum aantal

montageprofiel gemonteerd worden, de bevestiging met DIN-rail

verbinding te maken.
Demontage
1. Schuif de modules uit elkaar zodat de connectoren
weer vrijkomen,
2. Steek een platte schroevendraaier in de DIN-rail pal en trek
de pal van de te verwijderen module naar beneden,
3. Trek de onderkant van de UMR Vario module naar voren.
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3.2 Wandmontage en demontage
Montage
1. Verwijder de deksels van de te monteren UMR Vario modules,

3

1

2. Schroef eerst de basismodule aan de wand. Gebruik hiervoor
de 3 aanwezige schroefgaten,

2

3. Schuif de volgende module tegen de basismodule aan
2
3

3

en schroef deze vast,
4. Herhaal deze procedure totdat alle modules aan de wand
zijn geschroefd,
5. Monteer de deksels en schroef deze vast.
Demontage

1

1. Verwijder het deksel van de UMR Vario,

1

2. Schroef eerst de basismodule los weg van de overige modules,

Figuur 4: Montage en demontage op DINrail

3. Schroef de volgende module los en neem deze eveneens
zijwaarts weg,
2

4. Herhaal deze procedure totdat alle modules van de wand
zijn geschroefd,
5. Monteer de deksels en schroef deze vast.

1

3
Figuur 5: Wandmontage en demontage
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4. Algemene
aansluitinstructies

4.2 Bekabeling UMR Vario
De WTH thermomotoren worden standaard gestript en met
kabelhulsjes geleverd, waardoor deze zonder verdere bewerking
gemonteerd kunnen worden volgens onderstaande omschrijving.
Voor de overige bekabeling adviseren we ca. 5 cm van de
buitenmantel af te halen en de aders ca. 1 cm te strippen.
Alle kabeldoorvoeren zitten aan de onderzijde van de modules.
Aansluitingen aan de onderzijde van de module kunnen met
gebruik maken van de bijbehorende trekontlasting direct naar

4.1 Trekontlasting

buiten gevoerd worden. Voor aansluiting van de kabels aan de

Alle bekabeling kan in de UMR Vario met trekontlasting worden

bovenzijde van de modules:

aangesloten, door middel van een kabelklem of een schroefklem
(zie figuur 7). Om de kabelklem te kunnen maken dient de

1. Voer de bekabeling onder de aansluitprint door (zie figuur 7),

aansluitkabel inclusief mantel te worden dubbelgevouwen en

2. Sluit de kabels in volgorde aan van links naar rechts en gebruik

in de daartoe bestemde opening te worden gedrukt. Na montage
dienen alle kabels te worden gecontroleerd op trekvastheid.

de bijbehorende trekontlasting,
3. Breng de elektrische bedrading vervolgens strak tegen
de klemmen onder het deksel aan,
4. Sluit het deksel voorzichtig en schroef deze vast.

Kabelklem

Schroefklem

Figuur 6: Kabelklem en schroefklem

Figuur 7: Invoeren bekabeling t.b.v. bovenzijde

INVOER
BEKABELING
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4.3 Voeding
Na samenbouwen en sluiten van alle modules kan de voeding op
de regelaar worden gezet door de stekker in de wandcontactdoos

5. LED indicaties

te steken.

I1

I2

I3

U1 U2

U3

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

U1

U2

U3

U4

U5 U6 U7

I8
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I10

U8 U9 U10

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Figuur 8: LEDindicatoren basismodule en uitbreidingsmodule
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5.1 Meldingen

5.2 Thermostaatvraag en aansturing thermomotoren

Wanneer de voeding op de regelaar is gezet geven LED-indicatoren

Aan onder- en bovenzijde van basismodule en uitbreidingsmodules

aan de rechterzijde van de basismodule o.a. de spanning, status en

geven LED-indicatoren aan welke thermostaat ingangen actief zijn

storing meldingen aan. De tabel geeft een overzicht van de betekenis

en welke uitgangen er aangestuurd zijn. Tabel 2 geeft een overzicht

van de LED-indicatoren.

van de betekenis van de LED-indicatoren.

Kleur

Aan / Uit

Functieomschrijving

M1

Groen

Aan

Voedingsspanning aanwezig

Uit

Voedingsspanning uit

De indicatie voor thermostaatingangen bevinden zich aan de

Aan

Circulatiepomp aan

bovenzijde van de modules. Zodra een thermostaat warmte of

Uit

Circulatiepomp uit

koude vraagt gaat een blauwe LED indicator branden.

Aan

Verwarming primair aangestuurd

Uit

Geen vrijgave primaire verwarming

van de modules. De thermostaat stuurt via de UMR Vario één

Knipperen

Verwarming gewenst maar (nog) niet actief

of meerdere thermomotoren aan. Zodra de uitgang van een

i.v.m. storing of begrenzing

thermomotor geactiveerd wordt licht de corresponderende LED

Aan

Koeling primair aangestuurd

indicator blauw op. Het koppelen van de uitgang aan de gewenste

Uit

Geen vrije primaire koeling

thermostaat geschiedt via het configuratie menu op de display.

Knipperen

Koeling gewenst maar (nog) niet actief

M2

M3

M4

Blauw

Blauw

Blauw

i.v.m. condensvorming of begrenzing
M5

M6

M7

M8

M9

Blauw

Blauw

Rood

Geel

Blauw

Knipperen

Pomp/ventiel kick actief

Uit

Pomp/ventiel kick niet actief

Aan

RF ontvanger aan

Uit

RF ontvanger uit

Aan

Storing (zie informatie in het display)

Uit

In bedrijf (zie informatie in het display)

Aan

Begrenzing (zie informatie in het display)

Uit
Uit

Tabel 2: Betekenis meldingen basismodule
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De telling van de in en uitgangen van de complete UMR basis

LED no.

met eventueel uitbreiding(s) unit(s) is altijd van links naar rechts,
overeenkomstig de basis aanduiding van de groepen op de verdeler.

De indicatie voor de uitgangen bevinden zich aan de onderzijde

Indien gewenst kan deze LED verlichting via het installatiemenu
uitgezet worden.

LED no.

Kleur

Aan / Uit

Functieomschrijving

I ..

Blauw

Aan

Warmtevraag vanuit thermostaat in verwarmingsmodus
Koudevraag vanuit thermostaat in koelmodus

Uit

Geen warmte- of koudevraag

Aan

Groepsafsluiter (loopt) open

In bedrijf (zie informatie in het display)

Uit

Groepsafsluiter (loopt) dicht

Is geen actieve LED

Knipperen

Ventiel kick

U ..

Blauw

Tabel 3: Betekenis LED indicaties basis- en uitbreidingsmodule
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5.3 Communicatie
Aan de zijkant van de basismodule bevindt zich een USB poort.
Hierop kan een laptop worden aangesloten met behulp van een
mini USB kabel. Op deze wijze kan de UMR door WTH worden
voorzien van nieuwe(re) programmatuur.

6. Componenten aansluiten
op basismodule en
uitbreidingsmodule

De modules hebben de volgende schakel en regelmogelijkheden:

Figuur 9: USB poort

Figuur 10: Schema aansluitmogelijkheden basismodule

Figuur 11: Schema aansluitmogelijkheden uitbreidingsmodule
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1

BUS communicatie

Het schakelcontact van de bedrade thermostaat moet potentiaalvrij

2

Thermostaatingang ..

zijn. Indien het contact van de thermostaat gesloten is betekent

3

Maximaal beveiliging

dit dat er in de verwarmingsmodus warmtevraag aanwezig is.

4

Retour temperatuur begrenzing

In koelmodus duidt een open contact van de ruimtethermostaat op
de aanwezigheid van koudevraag (koeling).

5

Condens-bewaking

6

Verwarm / uit / koelen externe voorkeuze

7

PWM pomp sturing

8

CV ketel

9

Koelmachine

10

Groepsafsluiters uitgang ..

11

Circulatiepomp

12

Primaire afsluiters verwarmen

13

Primaire afsluiters koelen

Let op:
De meest linkse thermostaatingang van de meest linkse
uitbreidingsmodule wordt door de UMR automatisch gedetecteerd
als thermostaatingang 1. De meest rechtse thermostaatingang
van de basis unit wordt door de UMR automatisch gedetecteerd
als de laatste thermostaat ingang. ( zie figuur 8)

6.2.2 Maximaal beveiliging

3

De UMR Vario heeft een ingang voor een maximaal
6.1 Communicatiepoort

beveiligingssensor of -schakelaar. Deze beveiliging is noodzakelijk ter

1

Iedere UMR heeft de mogelijkheid om via het BUS-protocol met een
andere UMR en WTH Comfort BUS-thermostaten te communiceren.
Alle apparaten met deze BUS communicatie kunnen onder de klem
worden aangesloten.

temperatuur > 55°C. De volgende aansluitingen zijn mogelijk:
1. WTH NTC sensor (10K) D9352
2. WTH maximaal thermostaat (schakelend) D554
3. Potentiaalvrij extern contact (vanuit GBS, warmtepomp etc.)

6.2 Ingangen
6.2.1 Thermostaatingang..

bescherming van het vloerverwarmingssysteem tegen aanvoerwater

2

Op de UMR Vario basismodule kunnen maximaal 3 ruimte

Bij aanspreken van de maximaalbeveiliging stuurt de UMR de primaire
verwarmingsafsluiter dicht of schakelt de warmteopwekker uit.

thermostaten worden aangesloten, op de complete regelaar
kunnen net zoveel thermostaten worden aangesloten/aangeleerd
als dat er opgeteld thermostaat ingangen zijn op basismodule en
uitbreidingsmodules. Deze thermostaten kunnen zijn:

Let op:
Indien geen maximaal beveiliging noodzakelijk is dient deze
ingang door gelust te worden.

-	 standaard bedrade ruimtethermostaten welke voorzien zijn van
een maak/verbreek schakelcontact,

4

-	 bedrade WTH thermostaten (power stealing) D9373

De UMR Vario heeft een ingang voor een retour temperatuursensor of

-	 bedrade WTH BUS-thermostaten (power stealing) D9388

-schakelaar. Deze wordt aanbevolen indien de temperatuur van het

-	 WTH draadloze thermostaten met een batterijvoeding

retour water begrenst dient te worden (bijv. bij stadsverwarming). De

D9380 en D9385 .
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6.2.3 Retour temperatuur begrenzing

volgende schakelingen zijn mogelijk:
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UMR
UMRVario
Vario
Externe
Externevoorkeuze
voorkeuzeverwarmen
verwarmenofofkoelen
koelen
1. WTH NTC sensor (10K) D9352

VV

2. WTH aanleg thermostaat (schakelend) D527

KK

V +VK+open
K open
= uit
= uit
V gesloten
V gesloten
= standby
= standby
verwarmen
verwarmen
K gesloten
K gesloten
= standby
= standby
koelen
koelen

KK

K open
K open
= standby
= standby
verwarmen
verwarmen
K gesloten
K gesloten
= standby
= standby
koelen
koelen

3. Potentiaal vrij contact (vanuit GBS, warmtepomp etc.)
Bij aanspreken van de retour begrenzing stuurt de UMR de
primaire verwarmingsafsluiter dicht of schakelt de warmte of
koudeopwekker uit.

V + K open = uit
V gesloten = standby verwarmen
K gesloten = standby koelen

Let op:
Indien geen retourbegrenzing is aangesloten dient deze
ingang doorgelust te worden.

K open = standby verwarmen
K gesloten = standby koelen

De gewenste schakeling kan bijvoorbeeld gemaakt worden met
een 3standen schakelaar of potentiaalvrije schakelcontacten vanuit
een warmtepomp. Is een 2draads aansluiting beschikbaar dan kan

Wanneer de WTH NTC sensor op de ingangen 5.2.2 en 5.2.3 zijn

geschakeld worden tussen het blauwe en groene contact en moet er

aangesloten dan kan vanuit de UMR tevens de pompsnelheid

een doorlussing tussen het rode en groene contact gemaakt worden.

worden aangepast op basis van de gemeten retourtemperatuur

De “Uit” stand komt hiermee te vervallen.

in relatie tot de gemeten aanvoertemperatuur.
De schakeling verwarmen/koelen kan ook softwarematig vanuit een
6.2.4 Condensbewaking

WTH RF of BUSthermostaat gemaakt worden, of door instellen via

5

De UMR Vario heeft een ingang voor een condenssensor.

het menu op de basisunit. De externe voorkeurschakeling wordt

Bij vochtdetectie schakelt de UMR de koelafsluiter of de koude

hierdoor buiten werking gesteld.

opwekker af. De sensor dient op de aanvoerbalk van de verdeler
geplaatst te worden. De volgende schakelmogelijkheden

6.2.6 PWM pomp sturing

zijn toepasbaar:

De UMR Vario kan middels deze uitgang de pomp optimaal

1. WTH condenssensor D607

aansturen op twee mogelijkheden:

2. Condensschakelaar/dauwpuntmelder

1. Naar behoefte van warmte of koude vraag vanuit de ruimten.

3. Potentiaalvrij extern contact (vanuit GBS, warmtepomp etc.)

2. Op basis van de aanvoer en retour watertemperatuur van de

7

vloerverwarmingsverdeler, indien gebruik gemaakt wordt van
6.2.5 Externe voorkeuze: verwarm / uit / koelen

NTC sensoren. Hiervoor dient in het menu de elektronische

Door middel van 3 draads aangesloten externe potentiaalvrije schakel

temperatuurregeling te worden aangezet en werkt in combinatie

contacten is de UMR Vario op de volgende standen in te stellen:

met de aansturing van de primaire afsluiters [12] en [13].

• Uit:
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6

geen contacten doorverbonden

• Verwarmen: doorverbinding rode en groene contacten

WTH PWM pompen worden standaard geleverd met voedingskabel

• Koelen:

en stuurstroomkabel voor aansluiting tussen UMR en pomp.

doorverbinding blauwe en groene contacten
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6.2.7 CV ketel

6.3.2 Circulatiepomp

8

11

De UMR Vario is voorzien van een potentiaalvrij contact om

De basismodule heeft één kortsluit-vaste uitgang om een 230VAC

een warmte opwekker (CV ketel, warmtepomp) bij warmtevraag

pomp aan te sturen. Het maximaal elektrische vermogen dat

vrij te geven. De contactbelasting bedraagt 24 V AC/DC en

de uitgang kan schakelen bedraagt 110 Watt.

maximaal 100 mA. Vanwege het traag open lopen van afsluiters
met thermomotoren en om pendelen van de warmteopwekker

6.3.3 Primaire afsluiters verwarmen

te voorkomen is standaard een inschakelvertraging van 3 minuten

De basismodule is met één kortsluit-vaste uitgang uitgerust

ingesteld. Deze instelling kan gewijzigd worden, instelbaar tussen

waarmee twee thermomotoren 230VAC (max. 3 Watt) aangestuurd

0 en 30 min.

kunnen worden ten behoeve van primaire hoofdafsluiters in de

12

verwarmingsaansluiting (bijv. stadsverwarming). Met het Aan zetten
6.2.8 Koelmachine

van de elektronische temperatuurregeling kan ook een aangesloten

9

De UMR Vario is voorzien van een potentiaalvrij contact om een

thermomotor 230VAC (max. 3 Watt) aangestuurd worden voor

koudwatermachine of warmtepomp bij koudevraag vrij te geven.

proportionele regeling van de maximaal ingestelde secundaire

De contactbelasting bedraagt 24 V AC/DC en maximaal 100 mA.

verwarmingstemperatuur.

Vanwege het traag open lopen van afsluiters met thermomotoren

6.3.4 Primaire afsluiters koelen

en om pendelen van de koude-opwekker te voorkomen is standaard

De basismodule is met één kortsluit-vaste uitgang uitgerust

een inschakelvertraging van 3 minuten ingesteld. Deze instelling kan

waarmee twee thermomotoren 230VAC (max. 3 Watt) aangestuurd

gewijzigd worden, instelbaar tussen 0 en 30 min.

kunnen worden ten behoeve van primaire hoofdafsluiters in de

13

koelaansluiting (bijv. stadskoeling). Met het Aan zetten van de
6.3 Uitgangen / Kanalen
6.3.1 Groepsafsluiter uitgang..

elektronische temperatuurregeling kan ook een aangesloten
10

thermomotor 230VAC (max. 3 Watt) aangestuurd worden voor

De basismodule is met 3 kortsluit-vaste uitgangen uitgerust waarop

proportionele regeling van de minimaal ingestelde secundaire

per aansluiting steeds 1 thermomotor 230VAC via de trekontlasting

koelwatertemperatuur.

aangesloten mag worden ten behoeve van de groepsregeling op
de verdeler. De uitbreidingsmodule beschikt over 7 kortsluit-vaste
uitgangen, waarbij eveneens per aansluiting steeds 1 thermomotor
230VAC via de trekontlasting aangesloten mag worden ten behoeve
van de groepsregeling op de verdeler.
Meerdere uitgangen kunnen softwarematig aan 1 thermostaat
gekoppeld worden. Stroomopname per thermomotor is
maximaal 3 Watt.
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7. Bediening

7.2 Meldingen in het display
In het display kan de “Mode” en “Status” van de regelaar worden
afgelezen. Onderstaand worden de mogelijkheden aangegeven.
7.2.1 Bedrijfsmodus
Onder “Mode” kan worden afgelezen in welke bedrijfsmodus de UMR
zich bevindt. Er zijn verschillende modi mogelijk:

7.1 Navigatietoetsen
De display geeft de huidige status van de UMR Vario weer. Via de
display kunnen ook wijzigingen worden ingegeven. Met behulp van
de pijltjestoetsen kunt u door het menu navigeren.

HOOFDREGELAAR

(andere UMR of WTH hoofd thermostaat)
VERWARMEN

De regeling kan uitsluitend verwarming vrijgeven

KOELEN

De regeling kan uitsluitend koeling vrijgeven

EXTERN

De regelaar ontvangt instructies voor vrijgave van
verwarmen of koelen vanuit een externe regeling

Om te navigeren dient u de toetsen alleen aan te raken (tiptoetsen).
Met de OK toets kan een menu geactiveerd worden of een wijziging

De regelaar wordt aangestuurd vanuit een externe regelaar

UIT

De regelaar kan geen verwarmen en koelen vrijgeven

worden bevestigd. De cursor geeft aan waar u zich in het menu
bevindt. Door de > toets te drukken kunt u het (sub)menu bereiken.
Met de pijltjes kunt u door het menu scrollen. Door de OK toets te
drukken kunt u uw keuze wijziging en opslaan.

7.2.2 Status van de regelaar
Onder “Status” kan worden afgelezen in welke status het systeem
zich bevindt. Er zijn vier verschillende opties:
VERWARMEN

De regelaar heeft de verwarming vrijgegeven

STANDBY VERWARMEN

De regelaar staat in de verwarmingsmodus, maar er is
geen warmtevraag
Of wel warmtevraag door een kanaal maar de opwekker
mag niet worden vrij gegeven (zie instellingen kanaal
configuratie (verwarming is ja i.p.v. ja +CV)

KOELEN

De regelaar heeft de koeling vrijgegeven

STANDBY KOELEN

de regelaar staat in de koelmodus, maar er is geen
koudevraag
Of wel koelvraag door een kanaal maar de opwekker
mag niet worden vrij gegeven(zie instellingen kanaal
configuratie (koeling is ja i.p.v. ja +KM)

Figuur 12: Navigatietoetsen
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7.3 De UMR aansluiten en programmeren via de Basismodule
Het invoeren van de instellingen kan via de display op de
Basismodule plaatsvinden. Hiervoor gaat u eerst naar het monteurs
menu. Hiervoor gebruikt u de code 8502 (zie tabel 5).
Stap 6

Stappenplan installeren

begrenzing kan een maximaal-/retour schakelaar of een
NTC-sensor worden aangesloten. Indien de NTC-sensoren

Invullen aansluittabel 7 en 8
Stap 1

Op de ingang van de maximaal beveiliging en retour

worden aangesloten kan de temperatuur van de aanvoer

Begin met het invullen van de tabel in de handleiding, dit

en retour in het display van de UMR worden uitgelezen.

geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen.

Tevens kan dan de pomp voorzien van een PWM-sturing

Alle bekabeling dient op kleur aangesloten te worden.

nauwkeurig worden aangestuurd. Dit leidt tot extra
energiebesparing en meer comfort.

Aansluiten UMR Vario
Stap 2

Stap 3

Stap 7

de UMR omgeschakeld worden om als verwarmings- of

uitbreidingsunit(s) aan de wand. Dit kan met behulp van

koelregelaar te werken. Dit signaal kan bijvoorbeeld

een standaard DIN-rail, speciaal montage profiel of met

komen vanuit een aparte schakelaar, contact van een

schroeven.

warmtepomp of een potentiaalvrij contact van een
Gebouw Beheer Systeem.

Sluit de thermomotoren t.b.v. de primaire afsluiters en de
groepsafsluiters aan op de uitgangen aan de onderzijde.
Let op! Per aansluiting mag slechts 1 thermomotor

Stap 8

potentiaalvrij contact waarmee we b.v. de cv-ketel aan/

trekontlasting door de kabel dubbel te vouwen en in

uit sturen. De ketel zal in dat geval wel moduleren. Dit

de trekontlasting te steken.

gebeurt op basis van de gemeten watertemperatuur
vanuit zijn eigen interne regeling.

Sluit indien aanwezig de pomp aan op de UMR Vario
basis unit. De voeding kan aangesloten worden aan de
onderzijde, hiermee kan elke pomp tot 110W geschakeld
worden. Indien de pomp een PWM-sturing heeft dient
deze tevens aangesloten te worden aan de bovenzijde.

Een cv-ketel, koelmachine of warmtepomp kan
direct vanuit de UMR aangestuurd worden. Dit is een

aangesloten worden. Gebruik hierbij altijd de

Stap 4

Middels externe voorkeuze verwarmen/uit/koelen kan

Monteer de UMR Vario basisunit, endcap en eventueel

Stap 9

Condens bewaking is eenvoudig mogelijk door het
plaatsen van een condensvoeler (art. nr. D607) en deze
aan te sluiten op de UMR Vario.

Hiermee kan de pomp optimaal worden geregeld.
Stap 5

Bedrade thermostaten worden aangesloten op de
thermostaat ingangen aan de bovenzijde. Indien er BUSthermostaten worden toegepast kunnen deze parallel
aan elkaar aangesloten worden op de BUS ingang. Om
meerdere UMR’s met elkaar te laten communiceren
dienen deze ook op de BUS ingang aangesloten te
worden.

Tabel 4: Instellen UMR Vario (vervolg op volgende pagina)
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Stap 12

Stappenplan installeren

Configuratie
menu: systeem

uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Aanleerprocedure: WTH comfort thermostaten (zie tabel D9380, D9385, D9386, D9388)

hoofdmenu

• Alleen bij het toepassen van de elektronische

Toegang tot het programmeren:

temperatuurregeling (hybride regeling) dient onder

• Druk in het beginscherm op OK en ga vanuit het

Primair gekozen te worden voor Mode, waar de keuze
gemaakt kan worden om de regeling Aan of Uit

hoofdmenu naar beneden naar niveaucode [Menu 6].

te zetten. Voor uitleg: zie ook ons productblad

• Druk op OK en toets de installateurscode in en bevestig

P2050 Hybride regeling.

met OK. (8502)
Stap 11

Aanleren thermostaten: Bij toepassing van draadloze of

Communicatie
menu

• Deze instellingen hoeven over het algemeen niet anders
ingesteld te worden, indien gewenst kunt u ze wel aan

Programmeren UMR Vario zIe tabel 4 MENU STRUCTUUR

Stap 10

Systeemconfiguratie: [menu 2.1]
Optioneel

BUS-thermostaten dienen deze als eerste aangemeld te
worden.

Stap 13

Configuratie
menu:
thermostaat

Thermostaat configuratie [menu 2.2]
• Nadat u al de thermostaten heeft aangeleerd en/
of aangesloten kunt u deze koppelen aan een
thermostaatingang.

• Ga naar communicatie [menu 5].

• Kies thermostaatingang 01 en koppel deze aan een

• Kies RF-T [menu 5.1] voor een draadloze thermostaat
of BUS-T [menu 5.2] voor het aanleren van een BUS-

bedrade, draadloze of BUS-thermostaat. Selecteer bij

thermostaat.

de RF of BUS-thermostaat de juiste thermostaatcode.

• Met mode [menu 5.1.1 of 5.2.1] kunt u de communicatie
aan en op het juiste protocol zetten.
• Vervolgens kiest u voor aanleren (code aftasten) en laat

Optioneel

Stap 14

Configuratie
menu: kanaal

Kanaalconfiguratie [menu 2.3]
• Selecteer het betreffende kanaal en koppel deze indien

u de thermostaat zenden. En als er een code in beeld

gewenst aan een andere thermostaatingang. Het is

verschijnt drukt u achtereenvolgens 3 x op OK.

mogelijk meerdere kanalen
aan 1 thermostaat te koppelen.

• Indien gewenst kan de thermostaat ook over de BUS

• Geef aan of het betreffende kanaal wel of niet mag

naar andere UMR’s door gekoppeld worden (zo kunnen

verwarmen/koelen en de CV of koeling mag aansturen.

de thermostaten meerdere UMR’s schakelen).
• Kies BUS-UMR indien men meerdere UMR’s met elkaar
wil verbinden. Hiermee kan men ook een bepaalde
in- of uitgang van een andere UMR schakelen. Ook

Stap 15

Statusmenu

het basisscherm).

de BUS doorgezet worden. In een andere UMR is
BUS-thermostaten. Hierbij dient de thermostaat voor
aanleren de code nogmaals te verzenden.
• Ook kan een draadloze RF-T thermostaat op meerdere
UMR’s worden aangeleerd, bijvoorbeeld om zonder BUS

• Hierin kunt u de status van alle in- en uitgangen aflezen
(dit ziet u ook aan de diverse led’s en of op het display in

kunnen RF signalen bij onvoldoende reikwijdte via
dan de thermostaatcode terug te vinden onder de

Statusscherm [menu 3]

Stap 16

logboek

Logboek [menu 4]
• Hier kunt u de bedrijfsuren van de verschillende
uitgangen uitlezen en de tijd dat storingen aanwezig
waren.

koppeling gelijktijdig te kunnen omschakelen tussen
verwarmen en koelen.

Tabel 4: Instellen UMR Vario
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Menu 				

programmering of uitlezing

1. vrijgave 				

Hoofdregelaar, verwarmen, koelen, extern, uit

2. Configuratie

2.1 Systeem

ingestelde waarde

2.1.1 N.v.t.

		

2.1.2 CV 		

Auto, Aan, Uit

0 - 30 min.

		

2.1.3 KM 		

Auto, Aan, Uit

0 - 30 min.

		

2.1.4 Pomp 		

Auto, Aan, Uit

0 - 30 min.

		

2.1.5 Pompkick 		

1/24, 1/48

UIT tot 30 min.

		

2.1.6 N.v.t

		

2.1.7 Ventiel kick 		

1/24, 1/48

2x Uit tot 30 min.

		

2.1.8 Tijd 		

uu:mm:ss

		

2.1.9 Datum 		

dd-mm-jjjj

		

2.1.10 Domotica 		

Uit, Aan

		

2.1.11 Powersave 		

Display, Dis+LEDs, Uit

		

2.1.12 Display 		

10 - 40 min.

		

2.1.13 Toets piep 		

Uit, Aan

		

2.1.14 Reset 		

Reset systeem

2.2.1 Thermostaat 1 		

Uit, Bedraad, RF-T + nummer, BUS-T + nummer

		

2.2.2 Thermostaat 2 		

Uit, Bedraad, RF-T + nummer, BUS-T + nummer

		

2.2.3 Thermostaat etc. 		

Uit, Bedraad, RF-T + nummer, BUS-T + nummer

2.3.1 Kanaal 1

2.3.1.1 Mode / thermostaat

Auto + therm. nummer, Aan, Uit

			

2.3.1.2 Verwarmen

Ja + CV, Ja, Nee

			

2.3.1.3 Factor CV

000 - 100 stap 5

			

2.3.1.4 Koelen

Ja + KM, Ja, Nee

			

2.3.1.5 factor KM

000 - 100 stap 5

		

2.3.2.1 Mode / thermostaat

Auto + therm. nummer, Aan, Uit

			

2.3.2.2 Verwarmen

Ja + CV, Ja, Nee

			

2.3.2.3 Factor CV

000 - 100 stap 5

			

2.3.2.4 Koelen

Ja + KM, Ja, Nee

			

2.3.2.5 factor KM

000 - 100 stap 5

		

2.3.3.1 Mode / thermostaat

Auto + therm. nummer, Aan, Uit

			

2.3.3.2 Verwarmen

Ja + CV, Ja, Nee

			

2.3.3.3 Factor CV

000 - 100 stap 5

			

2.3.3.4 Koelen

Ja + KM, Ja, Nee

			

2.3.3.5 factor KM

000 - 100 stap 5

2.2 Thermostaat

2.3 Kanaal

2.4 Hoofdregelaar

2.3.2 Kanaal 2

2.3.3 Kanaal etc.

1 - 59 min.

Code 8

2.4.1 Koppeling 		

RF-T + nummer, BUS-T + nummer

2.4.2 Nachtverlaging 		

Uit, Aan

2.5.1 Mode 		

Uit, Aan

		

2.5.2 PR.V uitgang

2.5.2.1 Mode/thermostaat

Auto + therm. nummer, Aan, Uit, PR verw, PR koel

		

2.5.3 PR.K uitgang

2.5.3.1 Mode/thermostaat

Auto + therm. nummer, Aan, Uit, PR verw, PR koel

		

2.5.4 verwarmen 		

Setpoint 10 - 90 °C

Grens 10 - 90 °C

		

2.5.5 Koelen 		

Setpoint 10 - 90 °C

Grens 10 - 90 °C

		

2.5.6 PID settings 		

P 000 - 101, I 000 - 101, D 000 - 101

		
2.5 Primair

2.6 ZigBee 			

8502

Nee, Ja

Kanaalnummer

Gebruiker
Monteur
Monteur+

Tabel 5: Monteursmenu (menustructuur)
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3. Status

3.1.1 CV 			

Weergave actuele status

		

3.1 Systeem

3.1.2 KM 			

Weergave actuele status

		

3.1.3 Pomp 			

Weergave actuele status

		

3.1.4 Pompkick 			

Weergave actuele status

		

3.1.5 Ventiel kick 			

Weergave actuele status

		

3.1.6 Maximaal storing 			

Weergave actuele status

		

3.1.7 Begrenzing condens + retour 			

Weergave actuele status

3.2.1 Kanaal 1 			

Info

		

3.2.2 Kanaal 2 			

Info

		

3.2.3 etc. 			

Info

3.3.1 UMR status 			

Service info

3.4 Serienummer 				

Service info

4.1 Systeem log

4.1.1 CV 			

Weergave bedrijfsuren

		

4.1.2 KM 			

Weergave bedrijfsuren

		

4.1.3 Pomp 			

Weergave bedrijfsuren

		

4.1.4 Maximaalstoring 			

Aantal, laatste uu:mm dd-mm-jjjj, bedrijfsuren

		

4.1.5 Condensbewaking 			

Aantal, laatste uu:mm dd-mm-jjjj, bedrijfsuren

		

4.1.6 Retourbewaking 			

Aantal, laatste uu:mm dd-mm-jjjj, bedrijfsuren

4.2.1 Kanaal 1 			

Weergave bedrijfsuren

		

4.2.2 Kanaal 2 			

Weergave bedrijfsuren

		

4.2.3 etc. 			

Weergave bedrijfsuren

4.3 Reset log 				

Reset max en condens

5.1. RF-T

5.1.1 Mode 			

Uit, WTH Comfort, Theben RF

5.1.2 Aanleren

5.1.2.1 Thermostaat code aftasten 		

Weergave gevonden thermostaatcodes

5.1.2.2 Code gevonden thermostaat

5.1.2.1.1 Toevoegen

Thermostaat toevoegen [OK]

				

5.1.2.1.1 Verwijderen

Thermostaatcode verwijderen

				

5.1.2.1.1 Info

info t.b.v. WTH

				

5.1.2.1.1 Bus koppeling

Activeer BUS-UMR

		

5.1.3.1.1 Toevoegen T

hermostaat toevoegen [OK]

				

5.1.3.1.1 Verwijderen

Thermostaatcode verwijderen

				

5.1.3.1.1 Info

info t.b.v. WTH

				

5.1.3.1.1 Bus koppeling

Activeer BUS-UMR

3.2 Kanaal

3.3 Hardware

4. Logboek

4.2 Kanaal log

5. Communicatie

		

			

		
5.2 BUS-T
		

5.1.3 Thermostaat

5.1.3.1 Code gevonden thermostaat

Code 8

Mode Master

Mode Master

5.1.4 RF-T test 			

test of er een RF signaal binnen komt

5.2.1 Mode 			

Uit, Aan

5.2.2 Aanleren

5.2.2.1 Thermostaat code aftasten

5.2.2.1.1 Thermostaat toevoegen

Zoeken BUS-T thermostaat en toevoegen

5.2.2.2 Code gevonden thermostaat

5.2.2.2.1 Verwijderen

thermostaat verwijderen

				

5.2.2.2.2 Info

info t.b.v. WTH

		

5.2.2.2.1 Verwijderen

thermostaat verwijderen

5.2.2.2.2 Info

nfo t.b.v. WTH

			

5.2.3 Thermostaat

5.2.3.1 Code gevonden thermostaat

				

5.3 BUS-UMR 				

Uit, BUS Master, BUS Slave

5.4 Verbinding 				

USB, Bluetooth

5.5 ZigBee 				

Uit, Aan

6. Niveau code 					

8502

Weergave niveau en invoer code voor programm.

Gebruiker
Monteur
Monteur+

Tabel 5: Monteursmenu (menustructuur)
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8. Storingzoeken

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse
storingsmeldingen en hun mogelijke oorzaak.

Omschrijving probleem

Mogelijke oorzaken

3. De CV ketel of koelmachine staat wel

• Een instelling in de UMR houdt

aan maar wordt niet ingeschakeld

de vrijgave tegen
• De vrijgave komt NIET uit de UMR

4. Externe voorkeuze staat op koelen,
maar UMR blijft in verwarmingsmodus
Omschrijving probleem

Mogelijke oorzaken

1. Het systeem verwarmt niet

LED M3 brandt wel

staan of omgekeerd
5. Groep(en) wordt niet aangestuurd

thermomotor

• Er wordt (op dit moment) geen

• Ondeugdelijke aansluiting

warmte aangeleverd

koelen vrij te geven
• Defecte thermostaat
2. Het systeem koelt niet

• Deze groep(en) zijn niet (juist)
• Defecte thermostaat of defecte

• Defecte thermomotor(en)

• De UMR is ingesteld om alleen

koelmodus ingesteld
• Defecte externe schakelaar

geprogrammeerd

• De CV ketel/warmtepomp staat uit

LED M3 brandt niet

• De UMR is op verwarmings- of

6. Groepen worden door verkeerde

• Verkeerd geprogrammeerde kanalen

thermostaten aangestuurd
7. UMR reageert niet op draadloze
thermostaten

• RF ontvanger is niet ingeschakeld
• RF signaal van thermostaat bereikt
de UMR niet

LED M4 brandt wel
• De koelmachine/warmtepomp staat uit
• Defecte thermomotor(en)
• Er wordt (op dit moment) geen koude
aangeleverd

8. Pomp blijft draaien ook wanneer
alle afsluiters dicht zijn

aangesloten

• De UMR is ingesteld om alleen
verwarmen vrij te geven

• De pomp is handmatig aangestuurd
• De pomp is buiten de UMR om

LED M4 brandt niet

• Defecte thermostaat

• Nadraaitijd is te lang ingesteld

9. Afsluiters blijven open ondanks dat

• Ventielkick is in werking (zie LED M5)

er geen warmte- of koudevraag is

Tabel 6: Overzicht storingsmeldingen
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9. Onderhoud, reiniging
en verwijdering

Thermostaat configuratie
Type thermostaat
Ruimte naam

Ingang

x = standaard instelling

Geen

Bedraad

RF-T

RF-T / Bus-T
Bus-T

Code

x

9.1 Onderhoud
Waarschuwing voor gevaar:
Onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd
worden door technisch vakbekwame personen.

Om een minimum aan storingen te kunnen garanderen is
regelmatig en gepland onderhoud aan het systeem noodzakelijk.
Een goed onderhouden systeem draagt tevens bij aan veilig en
verantwoord functioneren.
9.2 Reiniging
Waarschuwing voor gevaar:
Zorg ervoor dat er géén water of andere schoonmaakmiddelen
op elektrische onderdelen komt!

Reinig de behuizing van de UMR indien nodig met een
vochtige doek. Gebruik hierbij zo weinig mogelijk water en
schoonmaakmiddelen.
9.3 Verwijdering
Houd rekening met de lokale voorschriften en wetgeving in geval van
verwijdering van het systeem en de onderdelen. De eigenaar/gebruiker
is verantwoordelijk voor een verantwoorde verwerking van de delen.
De meeste onderdelen van het systeem kunnen gerecycled worden.
Tabel 7: Thermostaat configuratie
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Kanaal configuratie
Kanaal /

Groep

uitgang

nummers

Verwarmen
Ja

Ja + CV

Belasting
Factor

Koelen
Ja

Belasting

Ja + KM

Factor

Bijlagen
Stappenplan aanleren

de belasting factor kan uitsluitend vanuit het monteur + nivo aangepast worden
x

100%

x

100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tabel 8: Kanaal configuratie
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Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Signaleringsled RF ontvanger aan brandt nu blauw

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laat de thermostaat op de grondplaat gemonteerd zitten.
Plaats de batterijen in de thermostaat. Let op de polariteit (+/)

13
14

Thermostaat

OK

UMR

Toets
Toets

21

1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.

1x pijl rechts = thermostaat toevoegen

1x pijl rechts. U staat op de code van de thermostaat
Rechts boven in de display staat ontvangen pulsen 02
Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging
van de bediende thermostaat)

Toets
Toets
Toets

Toets
Toets
Toets
Toets

Toets

23
24
25

26
27
28
29

30

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

en selecteer de juiste code en dan OK

OK indien dit de juiste Code is of Toets pijl rechts

2x pijl beneden = RFT + "thermost. Code"

1x pijl rechts = Koppeling UIT (Standaard)

1x pijl rechts = Thermost.01

1x pijl omlaag = thermostaat configuratie
Rechts staan de thermostaat ingangen waarop
de thermostaat code kan worden toegewezen.

1x pijl rechts = systeem

3x pijl omhoog = configuratie

2x pijl links = communicatie

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer
meer RF-T thermostaten worden gebruikt.

Toets

22

Op de display van de UMR

Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar stap 15

Toets
20

Toets

Gevonden thermostaten 1. Rechts in de display verschijnt
de RF code. Deze code noteren op de binnenzijde van het
batterij deksel van de thermostaat.

Op de display van de UMR

Ga verder op de UMR.

19

18

Plaats de batterijen in de thermostaat. Let op de polariteit (+/)

14

UMR

Laat de thermostaat op de grondplaat gemonteerd zitten.

13

Thermostaat

1x pijl rechts => thermostaat code aftasten

Ga verder op de thermostaat.

Toets

15

UMR

Ga verder op de UMR.

Ga verder op de thermostaat.

Nog geen OK drukken (pas in stap 18)

Toets

12

UMR

RF-T thermostaat aanleren op ingang UMR

OK

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

1x pijl omlaag = Mode WTH Comfort

3x pijl rechts = menu RFT mode. Standaard = UIT

1x pijl omhoog = communicatie

1x OK = toegang niveau Monteur

Met behulp van de pijltjes toetsen de code 8502 in

OK

5x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"

OK

Toets

1

UMR

RF ontvanger op de UMR inschakelen

stap

Bedienen op

Advies:
Controleer altijd het juist
functioneren van de aangeleerde
thermostaat / thermostaten.

Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren

WTH Comfort RF-T thermostaat D9380 op UMR Vario

Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Signaleringsled RF ontvanger aan brandt nu blauw

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laat de thermostaat op de grondplaat gemonteerd zitten.
Plaats de batterijen in de thermostaat. Let op de polariteit (+/)

13
14

Thermostaat

1x pijl omlaag = aanleren.

Druk toets 5
Druk toets 2

16
17

Druk toets 2
Druk toets 3

20
21

UMR

2x terug naar het hoofdscherm

=> F knippert even (Code wordt 2e keer verzonden)

=> F knippert even (Code wordt verzonden)

Toets
Toets

25

1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.

1x pijl rechts = thermostaat toevoegen

1x pijl rechts. U staat op de code van de thermostaat
Rechts boven in de display staat ontvangen pulsen 02
Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging
van de bediende thermostaat)

Toets
Toets
Toets

Toets
Toets
Toets
Toets

Toets

27
28
29

30
31
32
33

34

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

en selecteer de juiste code en dan OK

OK indien dit de juiste Code is of Toets pijl rechts

2x pijl beneden = RFT + "thermost. Code"

1x pijl rechts = Koppeling UIT (Standaard)

1x pijl rechts = Thermost.01

1x pijl omlaag = thermostaat configuratie
Rechts staan de thermostaat ingangen waarop
de thermostaat code kan worden toegewezen.

1x pijl rechts = systeem

3x pijl omhoog = configuratie

2x pijl links = communicatie

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer
meer RF-T thermostaten worden gebruikt.

Toets

26

Op de display van de UMR

Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar stap 14

Toets
24

Toets

Gevonden thermostaten 1. Rechts in de display verschijnt
de RF code. Deze code noteren op bijvoorbeeld de grondplaat
van de thermostaat.

Op de display van de UMR

Ga verder op de UMR.

23

22

Druk toets 1

19

Thermostaat

1x pijl rechts => thermostaat code aftasten

=> rF t verschijnt in de display

=> rAd verschijnt in de display

=> SEt verschijnt in de display

Ga verder op de thermostaat.

Toets

18

UMR

UMR

tot dat

(set/prog)

Ga verder op de UMR.

Druk toets 4

15

Ga verder op de thermostaat.

nog geen OK drukken (pas in stap 18)

Toets

12

UMR

RF-T thermostaat aanleren op UMR

OK

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

1x pijl omlaag = Mode WTH Comfort

3x pijl rechts = menu RFT mode. Standaard = UIT

1x pijl omhoog = communicatie

1x OK = toegang niveau Monteur

Met behulp van de pijltjes toetsen de code 8502 in

OK

5x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"

OK

Toets

1

UMR

RF ontvanger op de UMR inschakelen

stap

Bedienen op

Advies:
Controleer altijd het juist
functioneren van de aangeleerde
thermostaat / thermostaten.

Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren

WTH Comfort RF-T thermostaat D9385 op UMR Vario

Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets

3
4
5
6
7
8
9
9
9
10

UMR

UMR

Thermostaat

UMR

Toets

2

Toets

14

met een puntig voorwerp (Code wordt verzonden)
(Code wordt 2e keer verzonden)

Toets
Toets

20

1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.

1x pijl rechts = thermostaat toevoegen

1x pijl rechts. U staat op de code van de thermostaat
Rechts boven in de display staat ontvangen pulsen 02
Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging
van de bediende thermostaat)

Toets
Toets
Toets

Toets
Toets
Toets
Toets

Toets

22
23
24

25
26
27
28

29

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

en selecteer de juiste code en dan OK

OK indien dit de juiste Code is of Toets pijl rechts

3x pijl beneden = BUST + “thermost. Code”

1x pijl rechts = Koppeling UIT (Standaard)

1x pijl rechts = Thermost.01

1x pijl omlaag = thermostaat configuratie
Rechts staan de thermostaat ingangen waarop
de thermostaat code kan worden toegewezen.

1x pijl rechts = systeem

3x pijl omhoog = configuratie

2x pijl links = communicatie

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer
meer RF-T thermostaten worden gebruikt.

Toets

21

Een thermostaat code dient in de thermostaat configuratie
toegewezen te worden aan een themostaat ingang.

Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar stap 13

Toets
19

Toets

Gevonden thermostaten 1. Rechts in de display verschijnt
de RF code. Deze code noteren aan de binnenzijde van
het batterij klepje.

Op de display van de UMR

Ga verder op de UMR.

Druk toets 5

Wacht tot de temperatuur weer in de display verschijnt

Druk toets 5

18

17

16

1x pijl rechts => thermostaat code aftasten

1x pijl omlaag = aanleren.

Ga verder op de thermostaat.

Toets

13

15

OK

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

1x pijl omlaag = Mode Aan

2x pijl rechts = Mode uit (standaard)

1x pijl omlaag = BUST mode

1x pijl rechts = RFT

1x pijl omhoog = communicatie

1x OK = toegang niveau Monteur

met behulp van de pijltjes toetsen de code 8502 in

OK

3x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"

OK

BUS-thermostaat aanleren op UMR

Toets

1

UMR

BUS communicatie inschakelen op de UMR

stap

Bedienen op

Advies:
Controleer altijd het juist
functioneren van de aangeleerde
thermostaat / thermostaten.

Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren

WTH Comfort RF-T thermostaat D9386 op UMR Vario

Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets
Toets

2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10

OK

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

1x pijl omlaag = Mode Aan

2x pijl rechts = Mode uit (standaard)

1x pijl omlaag = BUST mode

1x pijl rechts = RFT

1x pijl omhoog = communicatie

1x OK = toegang niveau Monteur

met behulp van de pijltjes toetsen de code 8502 in

OK

5x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"

OK

Plaats de thermostaat terug op zijn grondplaat. (Belangrijk)

Druk toets 4
Druk toets 5
Druk toets 2

14
15
16
17
18

Thermostaat

1x pijl omlaag = aanleren.

Druk toets 3

22

UMR

2x terug naar het hoofdscherm

=> F knippert even (Code wordt 2e keer verzonden)

=> F knippert even (Code wordt verzonden)

Toets
Toets

26

1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.

1x pijl rechts = thermostaat toevoegen

1x pijl rechts. U staat op de code van de thermostaat
Rechts boven in de display staat ontvangen pulsen 02
Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging
van de bediende thermostaat)

Toets
Toets
Toets

Toets
Toets
Toets
Toets

Toets

28
29
30

31
32
33
34

35

OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

en selecteer de juiste code en dan OK

OK indien dit de juiste Code is of Toets pijl rechts

3x pijl beneden = BUST + “thermost. Code”

1x pijl rechts = Koppeling UIT (Standaard)

1x pijl rechts = Thermost.01

1x pijl omlaag = thermostaat configuratie
Rechts staan de thermostaat ingangen waarop
de thermostaat code kan worden toegewezen.

1x pijl rechts = systeem

3x pijl omhoog = configuratie

2x pijl links = communicatie

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer
meer RF-T thermostaten worden gebruikt.

Toets

27

Een thermostaat code dient in de thermostaat configuratie
toegewezen te worden aan een themostaat ingang.

Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar stap 14

Toets
25

Toets

Gevonden thermostaten 1. Rechts in de display verschijnt
de RF code. Deze code noteren op bijvoorbeeld de grondplaat
van de thermostaat.

Op de display van de UMR

Ga verder op de UMR.

24

23

Druk toets 2

21

UMR

Druk toets 1

20

Thermostaat

1x pijl rechts => thermostaat code aftasten

=> rF t verschijnt in de display

=> rAd verschijnt in de display

=> SEt verschijnt in de display

Ga verder op de thermostaat.

Toets

19

UMR

Ga verder op de UMR.

tot dat

(set/prog)

Ga verder op de thermostaat.

nog geen OK drukken (pas in stap 18)

Toets

13

UMR

BUS-thermostaat aanleren op UMR

Toets

1

UMR

BUS communicatie inschakelen op de UMR.

stap

Bedienen op

Advies:
Controleer altijd het juist
functioneren van de aangeleerde
thermostaat / thermostaten.

Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren

WTH Comfort RF-T thermostaat D9388 op UMR Vario

Grensverleggend comfort
Al bijna 50 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH
met succes kwalitatief hoogwaardige systemen voor
verwarmen en koelen.
Het is onze missie om mensen te omringen met het
grensverleggende comfort van een duurzaam, gezond én
aangenaam binnenklimaat.
Een leefomgeving waarin alles klopt. Elke dag weer zoeken
wij nieuwe mogelijkheden om hierin de optimale balans te
vinden. Met onze vloer- en wandsystemen en regelingen voor
verwarming en koeling kies je voor grensverleggend comfort.
Voor partnerschap en vernieuwing. Voor maatwerk in
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor alles onder één
dak, van ontwerp tot en met projectmanagement. En voor
jarenlange ervaring als het gaat om duurzaam, gezond én
comfortabel wonen, werken, leren en zorgen.
Lees meer op wth.nl
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WTH Vloerverwarming. B.V.
Mijlweg 75
3316 BE Dordrecht
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3300 AL Dordrecht
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