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Aansluiting KL06 Bedraad. 
Klemstrook KL06 wordt gebruikt om thermostaten en elektronische apparaten  op een eenvoudige en 

veilige manier te verbinden. De Pomp module PL07 (niet inbegrepen) wordt samen met de klemstrook 

gebruikt om een circulatiepomp en/of boiler  efficiënt te bedienen. 

De KL06 mag alleen in droge en gesloten binnenkamers  gemonteerd worden. De relatieve luchtvochtig-

heid mag niet hoger zijn dan 95% . Het toestel mag niet gemonteerd worden in locaties waar mogelijk 

met water gesproeid wordt of besmette lucht aanwezig is. 

De KL06  mag uitsluitend geïnstalleerd / geopend of hersteld worden door een bevoegde elektricien. 

Deze professionals  zijn verantwoordelijk om bestaande normen en voorschriften in acht te nemen. 

Installaties moeten altijd uitgevoerd worden wanneer het toestel losgekoppeld is van de stroomtoevoer 

en met inachtneming van de  veiligheidsvoorschriften. 

Belangrijk: 

De klemstrook KL06 moet losgekoppeld worden van de stroomtoevoer voordat het geopend wordt. 

Reiniging dit toestel alleen met een droge en zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve rei-

nigingsmiddelen. 

De Producent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven van 

deze instructies. 

A               B                                                      C    D 

                           E                                   Afbeelding 1 

A: Aansluiting stroomvoorziening klemstrook 

B: Aansluiting Thermostaten 

C: Aansluiting Ketelmodule 

D: Aansluiting Pompmodule 

E: Aansluiting Actuators 
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Technische gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestiging 

Klik de achterzijde  van op een DIN rail (niet meegeleverd) of bevestig de achterzijde met de bijgeleverde 

schroeven en pluggen op de muur. 

Stip de kabels voor de toestellen, thermostaten en stroomkabel af op 10mm 

 

 

Aansluiting: 

Gebruik de bijgeleverde pen om de kabels aan te sluiten op de klemstrook  

 

Spanning 230V AC 

Schakelcapaciteit 24V DC/ 230V AC, 5A 

Afmetingen 64 x 86,5 x 304mm 

Materiaal PC241R 

Gewicht 210 gr 

IP-Klasse 20 

Omgevingstemperatuur 0 tot 50°C 

Bewaartemperatuur -25 tot 60°C 

Relatieve Vochtigheid Max 95% 

Bedradingsvereisten  

Massieve draad 0.5-1.5mm² 

Gevlochten draad 1.0-1.5mm² 
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Sluit de stroomkabel aan op positie A (zie afbeelding 1) 

Sluit de thermostaten aan op de klemstrook positie B (Max 6 thermostaten). 

Laat de kabels via de achterzijde lopen. 

Plaats de kabel voor pomp/ verwarmingsketel aan. 

Zodra al de kabels zitten, plaats de kartonnen bescherming  op de klemstrook. 

 

 

 

 

 

 

Plaats de PL06/PL07 op de klemstrook met de schroeven zoals op foto  

aangegeven. 

Buig de kabels 180 graden en steek deze in de PL06/PL07.  

(zoals eerder aangegeven met bijgeleverde pen). 

Schroeven zijn niet nodig.  

 

 

  

Bevestig de kabels van de thermostaten op dezelfde 

manier. 

 

 

 

Bevestig de kabels van de actuators ook op dezelfde 

manier. 

Indien alles goed is aangesloten, kan de stekker in het 

stopcontact en kunnen de thermostaten worden in-

geregeld volgens  eigen handleiding. 

 

Bij goed functioneren gaat een klein groen lampje 

branden. 

Bij vraag vanaf de thermostaat gaat het lampje bij de 

bijbehorende zone branden. 

  

  


