
E.VLOERVERWARMING

regelingen

art.nr. 500-002

art.nr. 500-001

bedrade aansluiting

RF - draadloze aansluiting

art.nr. 501-021 art.nr. 501-022 art.nr. 501-023 art.nr. 502-123 + art.nr. 502-100

SH - smarthome aansluiting

RF 1 RF 2 RF 3 SH 3

specificaties vanaf blz 60

art.nr. 501-031
art.nr. 501-099

Energo Control

T-60 en T 60 wifi
- standaard mat
- alu mat
- e.kabel

Alre - IT

Thermostaten
- RF 1
- RF 2
- RF 3
- SH 3

art.nr. 503-070

Alre-IT RF3

- Green mat
- Turbo mat

Alre - IT

Ontvanger RF 7
Jung blinde contactdoos

specificaties vanaf blz 62specificaties vanaf blz 59
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art.nr. 503-050

Hemstedt aan/uit

- standaard mat
- alu mat
- e.kabel



Bedrade aansluiting (inbouw)

- touch weekklok thermostaat
- touch weekklok thermostaat met wifi

Aantrekkelijk ontwerp

• Touchscreen met adaptief programmering

• Eenvoudig aan te raken menu-navigatie

• Blader naar lijstselectie

•10 verschillende taalkeuzes

• Afsluitbaar display

• Gebruiksvriendelijke instellingen/bediening

• Eenvoudige installatie

Kenmerken

• Adaptieve controle voor comforttemperatuur

• Slimme en optimale functie

• Ecodesign 2018

• Open de vensterfunctie

• Regeling en warmtebeheersing met 3 sensoren

• Programmeerbare kalender

Programmering

•Verschillende flexibele programma

• Hold / Timer-modus

• Mogelijkheid wachtwoord instellen

• Thuis / Afwezig-modus

•Vakantiemodus

• Afstandscontrole via gratis App,

iOS en Android (MyComfort House)

TECHNISCH SPECIFICATIES

EnergoControl

Technische Specificaties

• Afmetingen 86/96/44 mm

• Power 85-230VAC, 50/60Hz

• Standby < 1.0 W

• Relay 16Amp

• Temp. range 5 - 45 °C

•Vloersensor temp range 20 - 45 °C

• aan/uit differentieel ± 0.5°C

• vochtsensor 0 - 100%

• battery backup 2 maanden

• Wifi frequentie Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G)

• Bescherm klasse IP20

• Display 3.5” - kleurenr capacitive touch

•Vloersensor (e.vloer) NTC (10 k), Class II, 3 meter

vloerverwarmings sensor

Artikelnummers

• e.vloerverwarming

500-001

500-002 (wifi)

• e.radiatoren

510-001

510-002 (wifi)

• infrarood

520-001

520-002 (wifi)
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TECHNISCH SPECIFICATIES

ALRE-IT

Draadloos (RF) aansluiting

Zender - analoge thermostaat - opbouw

Kenmerken:

Temperatuursensor met radiogestuurde mechanische kamerthermostaat, batterij

gevoed.

Toepassing:

Radiogestuurde kamertemperatuursensor voor het meten van de juiste

temperatuur in huis-, kantoor- en hotelruimtes. Een enkele kamerthermostaat kan

worden geïmplementeerd bij gebruik met

ALRE radio-ontvangers. Primair gericht op gebruik in renovatie-toepassingen of

voor uitbreidingen van verwarmingssysteem.

Dure installatie-en stucwerkzaamheden voor het leggen van kabels worden

vermeden.

Na een spanningsonderbreking aan de zender of ontvanger wordt de draadloze

verbinding automatisch hersteld.

Batterijwissel:

Als een batterijwissel wordt vereist (ca. 5 jaar), wordt dit aangegeven door een

knipperende rode LED op de zender.

Technische data:

Afmetingen van de behuizing: 78 x 13,9 x 78,5 mm

Afmetingen verpakking: 80 x 30 x 100 mm

Leermodus / ontladen batterij status: Ja

Externe instelling: Ja

Werkspanning: 2x batterijen Micro AAA, 1,5V,

Elektrische vloerverwarming aansturen: Ja

Elektrischer radiatoren aansturen: Ja

Elektrischerinfrarood aansturen: Ja

Kleur van de behuizing: puur wit, zoals RAL 9010

Sensor: NTC, intern

Radiofrequentie: 868,3 MHz

Gewicht: ong. 90 gr.

type: FTRFB-280.119
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TECHNISCH SPECIFICATIES

ALRE-IT

Draadloos (RF) aansluiting

Zender - digitale klokthermostaat - opbouw

Kenmerken:

Radiogestuurde temperatuursensor met klokthermostaat, 5 ... 30 ° C

Toepassing:

Radiogestuurde kamertemperatuursensor voor het meten van de juiste

temperatuur. Een enkele kamerthermostaat kan worden

geïmplementeerd bij gebruik met ALRE radio-ontvangers.

Primair gericht op gebruik in renovatie-toepassingen of voor

uitbreidingen van verwarmingssysteem.

Dure installatie-en stucwerkzaamheden voor het leggen van kabels

worden vermeden. Na een spanningsonderbreking aan de zender of

ontvanger wordt de draadloze verbinding automatisch hersteld.

Batterijwissel:

Als een batterijwissel wordt vereist (ca. na 5 jaar), wordt dit aangegeven

door een knipperende rode LED op de zender.

Technische data:

Afmetingen : 110 x 26 x 110,7 mm

Leermodus/ontladen batterij : Ja

Zomer/wintertijd: verstelbaar

Snelkiestoetsen: Ja

Werkspanning: 2x bat. Micro AAA, 1,5V.

Eco-functie: Ja

ECO-waarde instelbaar: 5 ... 29 ° C

Aan uit: Ja

Kleur van de behuizing: puur wit, zoals RAL 9010

Sensor: NTC, intern

Radiofrequentie: 868,3 MHz

Gewicht: ong. 220 gr.

Standaard fabrieksinstelling:

•Verlagingstemperatuur naar 17 ° C (eco stand)

• permanente weergave van tijd

• Programmadisplay geactiveerd

• Kinderveiligheid uitgeschakeld

• Automatische zomer- / wintertijdwijziging

• ° C display, klep en pompbeveiliging gedeactiveerd

• Leerfunctie gedeactiveerd

•Verwarmingsbelasting 0,0 kW

• Comforttijden:

ma. / vrij. . 5:00 - 9:00 / 16:00 - 22:00 uur

zaterdag - zondag 6:00 - 22:00 uur

type: FTRFBu-180.117/V2
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TECHNISCH SPECIFICATIES

ALRE-IT

Draadloos (RF) aansluiting

Ontvanger - inbouw

Kenmerken:

één-kanaals radiogestuurde temperatuurregelaar (ontvanger),

verzonken gemonteerd, mogelijk met vloersensor.

Toepassing:

Draadloze regelaar (ontvanger) welke één verwarmer kan bedienen.

Te gebruiken voor vloerverwarmingsmat/kabel, e.radiator of

infrarood paneel.

In te bouwen achter enkel of dubbel raamwerk contactdoos

Na een spanningsonderbreking aan de zender of ontvanger wordt de

draadloze verbinding automatisch hersteld.

Technische data:

Afmetingen van de behuizing: 64,5 x 34,5 x 59,4 mm

Uitgangssignaal: 230VAC, 50 Hz

Werkspanning: 230VAC, 50 Hz

Elektrische vloerverwarming: Ja

Kleur van de behuizing: RAL 9010

Radiofrequentie: 868,3 MHz

Gewicht: ong. 100 g

max. schakelspanning: 10 A tot 30 ° C

potentiaalvrij: Nee

Schakelvermogen: 10 Amp / 2300 W

Type: HTFRU-110.124

e.vloerverwarming e.radiatoren
infrarood verwarming
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