
Systeem verwarmen of koelen 

Het LVS systeem verwarmen of koelen is gebaseerd op wifi componenten die middels 

diverse scenes aan elkaar gekoppeld zijn. 

De toegepaste componenten zijn; 

WiFi Router 

Optima W Basic 

Optima W TC500 

Optima W R3 

Optima W socket + convertor 

Watts 230V actuators. 

Optima W Basic; 

De Optima W Basic dient om de warmtepomp een signaal te geven voor verwarmen of 

koelen. 

Het spanningsvrije wisselcontact zal worden gebruikt om de warmtepomp te kunnen 

vertellen wat hij moet doen, namelijk: verwarmen of koelen. 

De Optima W basic is voorzien van een externe sensor die de buiten temperatuur meet. 

Standaard instelling is het omslagpunt van 24'C. 

Hoger als 24'C is koelen, lager als 24'C is verwarmen. Deze temperatuurwaarde dient per 

locatie worden aangepast. 

Optima W TC500; 

De Optima W TC500, van oorsprong een pompschakelaar, heeft een ingebouwde 

verwarmen/koelen functie. 

Deze functie wordt gebruikt om te bepalen, aan de hand van de waarde die de Optima W 

basic aangeeft, of deze ingesteld moet worden op verwarmen of koelen. 

De Optima W TC500 wordt aangestuurd via de Optima W R3 thermostaat. 

Optima W R3; 

De Optima W R3 is een opbouw thermostaat die de Optima W TC500 aanstuurt. 

Aan de hand van de bepaling verwarmen of koelen zal de ontvangende kant (Optima W 

TC500) de aangesloten actuator in of uit schakelen. 

Optima W socket + convertor; 

De Optima W socket met convertor dient om de warmtepomp in of uit te schakelen. 

Deze Optima W actor heeft een vertraging van 10 minuten in verband met het omschakelen 

tussen verwarmen of koelen. 

De Optima W socket is voorzien van een convertor die de warmtepomp kan inschakelen. 

De vertragingstijd aan passen aan de hand van de installatie. 

Watts 230V actuators; 

De Watts 230V actuators zijn typische thermische kleppen welke veelal worden gebruikt als 

afsluiters voor zoneregeling/verdelers. 

Deze thermische afsluiters worden toegepast in combinatie met de Optima W TC500.
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Verbinden van de Optima W basic met het internet 

De OPTIMA W thermostaat kan eenvoudig worden gekoppeld met de app TUYASMART, welke te vinden is in de 
appstore van Google en IOS. Download de app op je apparaat (smartphone, tablet etc). Zorg ervoor dat uw telefoon 
met dezezelfde wifi is verbonden als het apparaat. 

Voeg het apparaat toe door op de “+” knop in de rechterbovenhoek te drukken op de telefoon. 

Selecteer THERMOSTAAT (let op: het betreft de 2e thermostaat in deze kolom), druk op het > symbool. Druk hierna 

Op BEVESTIGING. 

Thermostaat koppelen 

1. Zet de thermostaat aan

2. Druk 5 seconden pir-knop van de thermostaat.

3. Het led lampje begint te knipperen.

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 
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Verbinden met Optima W R3 

De OPTIMA W R3 thermostaat kan eenvoudig worden gekoppeld met de app TUYASMART. Voeg het apparaat toe 
door op de “+” knop in de rechterbovenhoek te drukken op de telefoon. 

Selecteer THERMOSTAAT (let op: het betreft de 2e thermostaat in deze kolom), druk op het > symbool. Druk hierna 

Op BEVESTIGING. 

Thermostaat koppelen 

1. Zet de thermostaat aan

2. Druk 5 seconden op de aan/uit-knop van de thermostaat, het wifi symbool komt in het scherm.

3. Druk op het “+” op de thermostaat, het wifi symbool begint te knipperen.

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 
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Verbinden met Optima W TC500 

De OPTIMA W TC500 thermostaat kan eenvoudig worden gekoppeld met de app TUYASMART.Voeg het apparaat toe 
door op de “+” knop in de rechterbovenhoek te drukken op de telefoon. 

Selecteer THERMOSTAAT (let op: het betreft de 2e thermostaat in deze kolom), druk op het > symbool. Druk hierna 

Op BEVESTIGING. 

Thermostaat koppelen 

1. Zet de thermostaat aan

2. Druk 5 seconden op de aan/uit-knop van de thermostaat, het wifi symbool komt in het scherm.

3. Druk op het “+” op de thermostaat, het symbool begint te knipperen.

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 
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Verbinden met de actor 

Voeg de actor toe door op de “+” knop te drukken boven in het scherm van de telefoon. 

Om de actor te koppelen houd u 5seconden het kleine zwarte knopje op de actor ingedrukt tot het blauwe lampje snel 

begint te knipperen, de actor verbind nu met de telefoon. 

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 
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Scene:   Wanneer de buiten temperatuur hoger wordt dan 24 °C: 

- Schakelen de Optima W TC500 over op koelen. 

- Wifi actor zorgt voor een vertraging van 10 minuten bij de warmtepomp 

Scene:   Wanneer de buiten temperatuur koeler is dan 22 °C: 

- Schakelen de Optima W TC500 over op verwarmen. 

- Wifi actor zorgt voor een vertraging van 10 minuten bij de warmtepomp 
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Scene:   De woonkamer thermostaat Optima W R3 zorgt doormiddel van zijn ingestelde programma 

dat de pompschakelaar Optima W TC500 de thermische klep voor de zoneregeling/verdelers aanstuurd. 
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