Onderdelen
De volgende onderdelen zijn nu leverbaar:

OPTIMA W R2 PRO RF/WIFI thermostaat, RF 868Mhz bidirectioneel

OPTIMA WIFI/RF R2 PRO is een draadloze RF 868Mhz batterij
gevoede bi-directionele thermostaat die geschikt is te
gebruiken met de TC25, TC30, TC35, TC40 TC60, TC65.

Via één van de ontvangers kan er een verbinding tot stand
worden gebracht met de TUYA of SMARTLIFE app. De thermostaat
kan meerdere RF 868Mhz ontvangers schakelen.

Lees meer

Optima W R2 PRO RF/WIFI thermostaat incl. ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om elektrische
en conventionele verwarmingssystemen met een ingestelde
temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De thermostaat kan

componenten via WIFI of RF aan sturen, de thermostaat kan,
desgewenst, via de app TUYA worden bediend. De Optima W R2 PRO
is een RF gestuurde thermostaat inclusief een RF WiFi
ontvanger. Thermostaat wordt gevoed door twee batterijen.

lees meer

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x AA)
+TC25 ontvanger
Thermostaat geschikt voor draadloze ontvanger: TC25
Deze TC25 is 230 Volt gevoed en kan voor diverse functies
gebruikt worden.
De combinatie 4ZONE-B-PRO en TC25 kan via een APP op afstand
via WIFI bediend worden
Er zijn meerdere ontvangers op 1 thermostaat te koppelen,
zodat meerdere functies in éénmaal geschakeld kunnen worden.

De 4ZONE-B PRO behoort tot de Pro serie. De thermostaat kunt u
koppelen met 1 of meer ontvangers (Met of zonder externe
sensor) van de Pro serie.

Lees meer

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x
AA) +TC25 ontvanger

Thermostaat geschikt voor draadloze ontvanger: TC25
Deze TC25 is 230 Volt gevoed en kan voor diverse functies
gebruikt worden.
De combinatie 4ZONE-B-PRO en TC25 kan via een APP op afstand
via WIFI bediend worden
Er zijn meerdere ontvangers op 1 thermostaat te koppelen,
zodat meerdere functies in éénmaal geschakeld kunnen worden

De 4ZONE-B PRO behoort tot de Pro serie. De thermostaat kunt u
koppelen met 1 of meer ontvangers (Met of zonder externe
sensor) van de Pro serie.

Lees meer

4ZONE-RAD1 Radiatorthermostaat

4ZONE-RAD1 is een stand-alone slimme radiatorthermostaat
waarmee u eenvoudig elke individuele radiator in huis kunt
bedienen. Door een wifi-gateway toe te voegen, bedien je de
radiatoren vanaf een smartphone. Als u de instelling liever
handmatig aanpast, kunt u de gewenste temperatuur instellen

via het display door op de knoppen te drukken.

Functies

Eenvoudige APP-programmering op smartphone (IOS en
Android)
Energiebesparing M30 x 1.5
Universeel type kop-lichaamsverbinding
LCD-display
duidelijk
afleesbaar
met
achtergrondverlichting.
Eenvoudig te installeren
Drie knoppen maken het gebruiksvriendelijk.
PID Nauwkeurige temperatuurregeling 7 dagen programma
(alleen van APP)
Het display toont de ingestelde temperatuur of gemeten
temperatuur
Temperatuurweergave in graden Celsius

Lees meer >>

Ontvanger TC25-PRO voor Optima W R2 PLUS en 4ZONE-B-PRO

Met de extra ontvanger voor de 2HEAT RF-OPTIMA draadloze
thermostaat kunnen extra functies bediend worden. Op één
thermostaat kunnen meerdere ontvangers (868Mhz) worden
aangesloten, waardoor de mogelijkheid ontstaat om met één
thermostaat meerdere functies te bedienen (bijvoorbeeld

schakelen van de CV-ketel
thermostaatkraan).

+

een

elektrisch

bedienbare

Lees meer

4ZONE-TC30-PRO WIFI ontvanger met externe sensor

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x AA)
+TC25 ontvanger
De 4Zone-TC30-PRO WIFI ontvanger met externe sensor is
geschikt voor elektrische verwarmingsinstallaties
De ontvanger is te koppelen met een app van Tuya, hierdoor
kunnen er diverse koppelingen worden gemaakt met andere
apparaten via SMART LIFE if Tuya en IFTTT
Tevens ondersteunt Tuya Google assistent, Alexa en Siri.

GEEN APARTE HUB NODIG.

Lees meer

4ZONE-TC35-PRO Inbouw ontvanger RF WIFI 16 A zonder
externe sensor

4ZONE-TC40-PRO inbouw ontvanger RF WIFI 16 A met
externe sensor

4Zone-TC40-PRO inbouw ontvanger RF WiFi 16A met externe sensor

4ZONE-TC65-PRO Plugin ontvanger RF WIFI 16 A met
externe sensor

Wifi ontvanger, compatibel met Tuya App
Schakelvermogen max 16A/ 3680 Watt
Voor elektrische verwarming
Aansluitspanning 230VAC/ 50Hz
IP20

Lees meer

Zonerelingskast voor 12 zones

Nog in ontwikkeling: het wordt een zoneregelingskast, geschikt
voor regelen van zones vloerverwarming en radiatoren

