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Regeling  
lucht-watersys temen

Regeling serie LWS

5

Compacte en eenvoudige bedieneenheid, die in lucht-water systemen (2 of 4 pijps)  
de ruimtetemperatuur regelt, door het aansturen van kleppen met servomotoren.

 ■ Ruimtebediening als op- of inbouw variant, inclusief regeleenheid en  
temperatuursensor.

 ■ Eenvoudig bedienbaar.
 ■ LCD scherm met verlichte achtergrond
 ■ Temperatuurweergave in °C of °F
 ■ 2- of 3-Punts uitgangen
 ■ Klepmotoren, stroomloos open of dicht
 ■ Regelventiel ½" vlakdichtend met buitendraad.
 ■ Bedrijfsspanning 230 V AC

Opties en accessoires 
 ■ Weekklokprogramma
 ■ KNX- of Modbus-interface voor aansluiting op het gebouw beheer systeem  

(GBS)
 ■ Versterker voor aansluiting van meer dan 4 apparaten op één  ruimtebediening.

Regeling lucht-watersystemen 5.1 –

X Xtestregistrierung

K2 – 5.1 – 1

Zelfstandig werkende ruimteregelaar, specifiek voor  
Water-Lucht Systemen, voor het aansturen van waterzi-
jdige componenten.
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bladzijde

K2 – 5.1 – 2

Varianten

Mogelijke uitvoeringen

UP-Bedieneenheid AP-Bedieneenheid

Ventiel Servomotor
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Toepassing
– Regeling per ruimte in combinatie met lucht- 

watersystemen, bijv. Inductieroosters
– Regeling van de waterhoeveelheid ten  behoeve 

van verwarming en/of koeling van de  ruimte
– Regelaars optioneel met tijd-programmering,  

als op- of inbouw variant afhankelijk van project  
specifieke eisen.

Losse componenten
– RDG100 - Opbouwregelaar zonder  

tijdprogramma
– RDGT - Opbouwregelaar met tijdprogramma
– RDF600 - Inbouwregelaar zonder  

tijdprogramma
– RDF600T - Inbouwregelaar met tijdprogramma
– VVP47.10-x.xx - regelventiel (KVS 0,25; 0,4;  

0,63 of 1,0)
– Elektrothermische aandrijving (stroomloos  

open of dicht) inclusief ventieladapter voor  
regelventiel VVP 47.10-x.xx

– Voetventiel

Uitvoering 
– Kleur behuizing van de regelaar RAL 9003,  

signaal wit

Nominale grootten
– RDGxxx: 128 × 93 × 31 mm (H × B × T)
– RDFxxx : 86 × 86 × 14 mm (H × B × T) in het  

zicht (totale lengte: 57 mm)

Toebehoren
– Versterker, indien meer dan 4 apparaten op  

één regelaar

Specifieke kenmerken:
– Op- en inbouw ruimtethermostaten
– Optioneel met tijdprogrammering
– Klepmotoren, stroomloos open of alternatief,  

stroomloos dicht
– Kleppen met buitendraad G½", vlakdichtend
– Kleppen toepasbaar tot PN 16
– Aansluitkabel van de klepmotor in  

verschillende lengten beschikbaar (standaard  
1,0 m)

– Montage van de klepmotor met bajonetsluiting

Montage en in bedrijf stellen
– Voor montage op de wand (RDGxxx) of in de  

wand (RDFxxx)
– Regelaar wordt ca. 1,5 m boven de vloer  

gemonteerd
– De regelaar moet men zo plaatsen, dat  

storende invloeden geen effect hebben
– De gewenste applicaties kan men middels Dip- 

switches voor montage instellen

Onderhoud
– Onderhoudsvrij, door de constructie en  

gekozen materialen ongevoelig voor slijtage

Omschrijving
De regelaar gebruikt de meting van een  
geïntegreerde of externe temperatuursensor, en  
stuurt zodanig dat de gewenste  
ruimtetemperatuur bereikt wordt.
Verschillend bedrijf kan handmatig met toetsen of  
optioneel automatisch, middels tijd- 
programmering worden geschakeld. 
Twee of drie multifuncionele ingangen maakt het  
mogelijk, extra componenten te koppelen.

Functie

K2 – 5.1 – 3

Beschrijving

UP-Bedieneenheid

Technische gegevens Bedrijfsspanning AC 230 V (+10/–15 %)
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen max. 18 VA (RDG 100), max. 8 VA (RDF 600)
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RB

   

  RB – UP – T  /  V  

 Accessoires (los geleverd)
RB Ruimtebediening

 Variant
AP Opbouw
UP Inbouw

 Tijdprogramma
 Geen vermelding: zonder 
T Met

 Versterker (los geleverd)
 Geen vermelding: zonder
V Met (is vereist bij aansturing van meer dan  

4 units)

Bestelcode

VS

        

  VS  /  HV – R – 0,4 – NO  /  KV – R – 0,63 – NC  

 Toebehoren ventielen en servomotoren
 Geen vermelding: zonder
VS Met Ventielen en servomotoren

 Ventiel verwarmingscircuit
 Geen vermelding: zonder
HV Met verwarmingsventiel

 Voetventiel verwarmingscircuit
 Geen vermelding: zonder l
R Met voetventiel

 KVS-Waarde verwarmingscircuit
0,25
0,40
0,63
1,00

 Klepstand verwarmings circuit
NO Normally open
NC Normally closed

 Ventiel koelcircuit
 Geen vermelding: zonder
KV Met koelventiel

 Voetventiel koelcircuit
 Geen vermelding: zonder l
R Met voetventiel

 KVS-Waarde koelcircuit
0,25
0,40
0,63
1,00

 Ventielstand koelcircuit
NO Normally open
NC Normally closed

Bestelcode
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K2 – 5.1 – 5

Afmetingen

Gewichten op aanvraag

UP-ruimtebediening inclusief regelaar

86

863016

AP-ruimtebediening inclusief regelaar

12
8

9328,5

30,8
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Afmetingen

Gewichten op aanvraag

ventiel recht

19

∅
10
,5

G
½

"

46

30

60

49

Servomotor

74 7469 69

44 44

43 43

65 65

① ②

①   Servomotor, stroomloos dicht ②   Servomotor, stroomloos open
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Compacte en makkelijk te bedienen regeleenheid,  
als opbouw- of inbouwvariant, met geintegreerde  
regelaar voor toepassing in lucht-watersystemen  
tbv. regeling van waterzijdige componenten.

Losse componenten
– RDG100 - Opbouwregelaar zonder  

tijdprogramma
– RDGT - Opbouwregelaar met tijdprogramma
– RDF600 - Inbouwregelaar zonder  

tijdprogramma
– RDF600T - Inbouwregelaar met tijdprogramma
– VVP47.10-x.xx - regelventiel (KVS 0,25; 0,4;  

0,63 of 1,0)
– Elektrothermische aandrijving (stroomloos  

open of dicht) inclusief ventieladapter voor  
regelventiel VVP 47.10-x.xx

– Voetventiel

Specifieke kenmerken:
– Op- en inbouw ruimtethermostaten
– Optioneel met tijdprogrammering
– Klepmotoren, stroomloos open of alternatief,  

stroomloos dicht
– Kleppen met buitendraad G½", vlakdichtend
– Kleppen toepasbaar tot PN 16
– Aansluitkabel van de klepmotor in  

verschillende lengten beschikbaar (standaard  
1,0 m)

– Montage van de klepmotor met bajonetsluiting

Uitvoering 
– Kleur behuizing van de regelaar RAL 9003,  

signaal wit

Technische gegevens
– Bedrijfsspanning: 230 V AC (+10/–15 %)
– Frequentie: 50/60 Hz
– Opgenomen vermogen: max. 18 VA
– Signaal uitgangen: AC 230 V, max. 1 A

Beschrijving

Deze bestekstekst 
omschrijft de algemene 
eigenschappen van het 
product. Teksten mbt.  
varianten genereert 
ons selectie programma 
Easy Product Finder.

 Accessoires (los geleverd)

 Variant

RB Ruimtebediening

AP Opbouw
UP Inbouw

 Tijdprogramma

 Versterker (los geleverd)
 Geen vermelding: zonder

 Geen vermelding: zonder 
T Met

V Met (is vereist bij aansturing van meer  
dan 4 units)

K2 – 5.1 – 7

Bestelopties
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