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Fördelar:
 Lätt att montera och installera 

 Användarvänlig 

 Låg elförbrukning

Wavin AHC 9000 är en enkel och pålitlig styrenhet av hög kvalitet, 

med många olika (alt. ”massor av”) möjligheter att styra ditt golv-

värmesystem.

AHC 9000 styr upptill 16 kretsar med 48 anslutna komponenter 

(magnetkontakter och rumstermostater), vilket täcker behovet i 

de flesta bostäder.

Behövs fler än 16 kretsar ger AHC 9000 Display möjlighet att 

enkelt ansluta ytterligare två styrenheter till samma system.

• Anpassade genvägar 

• Användarvänliga menyer

• Avtagbar display

• Display med pekskärm

Wavin AHC 9000 display

När displayen monteras på styrenheten öppnas en värld av nya 

möjligheter och funktioner. Det enda du behöver göra för att komma 

igång är att ansluta displayen och sedan följa den inbyggda  

installationsguiden.

Istället för att ställa in rumstemperaturen individuellt kan du nu 

ställa in alla rumstermostater i huset samtidigt med hjälp av det 

intuitiva menysystemet på displayen. Snabbt och enkelt.

Naturligtvis kan du fortfarande ändra inställningarna för varje  

enskild rumstermostat.

Förutom de inbyggda programmen kan du också skräddarsy 

egna program efter behov, till exempel semesterläge, festläge, 

hotelläge med mera.

Wavin AHC 9000 rumstermostat och styrenhet

Termostaten registreras snabbt och utan att det 

behövs någon bruksanvisning.

På displayen visas rumstemperaturen, som du 

enkelt kan justera genom att vrida på reglaget. 

Förutom den trådlösa rumstermostaten har vi 

också en trådbunden termostat.

Om du vill hålla golvtemperaturen inom ett visst temperaturom-

råde oavsett rumstemperatur, finns det en termostat med IR-

sensor. Termostaten registrerar golvets temperatur och ställer in 

sig därefter.

Wavin AHC 9000 styrenhet 2 kretsar 

Denna styrenhet kan användas till projekt där 

golvvärme bara installeras i ett eller två rum, eller 

till ett stort rum med två kretsar.

AHC 9000 styrenhet 16 kretsar

AHC 9000 display med pekskärm

Wavin AHC 9000 magnetkontakt/magnetkontakt mini

Styrdon 24 V NC VA50

Magnetkontakterna i AHC 9000-serien sänker 

kundernas elkostnader. Med magnetkontakter på 

fönstren stänger styrenheten automatisk av golv-

värmen när fönstren i rummet öppnas. Kan endast 

användas tillsammans med AHC 9000 styrenhet 

för 16 kretsar.
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