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De thermostaat

• Gebruiksvriendelijke bediening

• Zelflerend systeem

• QR code scannen | inzicht in  

energieverbruik 

• Touchscreen

Kenmerken en voordelen

De digitale klokthermostaat van Speedheat met touchscreen voor 
elektrische vloerverwarming creëert een optimaal comfort en bepaalt 
zelf wanneer zij aan moet om de ingestelde temperatuur te bereiken.

- Gebruiksvriendelijk touchscreen menu
- Zelflerend
- Energiebesparend
- Energie monitoren met handige staafgrafieken
- Met vloervoeler om vloertemperatuur in te stellen
- Nederlandstalig | 12 taalopties
- Handig frontje voor installatie

Slimme inbouw klokthermostaat met vele functies, inclusief 
ruimte- en vloersensor. Geschikt voor hoofd- of bijverwarming; 
dit kunt u in het menu ingeven (vloer- of ruimtetemperatuur). 

De ingestelde temperatuur

De instellingen van onze thermostaat zijn speciaal afgestemd voor 
Speedheat vloerverwarming, op deze manier haalt u het maximale 
rendement uit de thermostaat. Daarbij meet de slimme thermostaat zelf 
hoe lang deze van te voren aan moet schakelen om de ingestelde 
temperatuur te bereiken.

Eenvoudig in gebruik

Geen ingewikkelde onoverzichtelijke menu’s, maar duidelijke en heldere 
navigatie door met uw vinger het scherm aan te raken. Net zoals bij uw 
Smartphone is deze thermostaat geheel te bedienen volgens het touch-
screen principe. U kunt overigens simpel en snel uw energie monitoren met 
staafgrafieken d.m.v. de QR code.

Technische specificaties

           Vermogen  = 230 Volt
Klokfunctie = Meer dan 7 programma combinaties

Omgevingstemperatuur = 0 °C - + 40 °C tijdens gebruik
Aan- en uitschakelaar = Ja

Formaat = 82 x 82 x 40 mm
Type thermostaat = Inbouw

EU geregistreerd product = Ja

• Geprogrammeerde bediening
• Comfortmodus

• Boostmodus
• Vorstbeveiliging
• Vakantiemodus

• Ecofunctie

• Energieverbruik

Algemene instelmogelijkheden

• Kinderslot
• Beeldhelderheid
• Screensaver
• Energietarief
• Datum /Zomertijd
• Taal instelbaar

• aan/uit schakelaar
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