
REGELTECHNIEK 93

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Schakelstroom: 16 A
> Temperatuurbereik: +5 tot +40 °C
> Vloertemp. kalibratie: +/- 5 °C
> Kamertemp. kalibratie: +/- 5 °C
> Vloertemp. Grenswaarde: +50 °C
> Montage: op inbouwdoos
> Afmetingen: 55 x 55 mm (zonder rand)
> Vloersensor:  3 m-NTC  

  (verlengbaar tot max. 50 m)
> Beschermingsgraad: IP21
> W-LAN: 2,4 GHz 802.11bgn
> Display: 1,8" TFT-kleurendisplay

PRODUCTVOORDELEN

 + Geschikt voor wifi
 + Afstandsbediening door middel van app
 + Eenvoudige menustructuur
 + Installateursmodus: Kalibratie sensor
 + Zelflerende modus
 + Indicatie energieverbruik
 + Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd
 + Omschakelbaar als vermogensregelaar, vloer-, kamer- of 

combithermostaat
 + Conform Ecodesign-richtlijnen

TOEPASSINGSGEBIED

Bedrade inbouwthermostaat voor vloerverwarmings- 
matten, infraroodverwarmingen en verwarmingssystemen.

ETHERMA eTOUCH PRO
 
Inbouwthermostaat met app en wifi-functie

Type Artikelnr. Omschrijving KG
eTOUCH-PRO-1 41236 Inbouwthermostaat met touchpad en wifi-functie, 16 A, 5-40 °C, wit, vergelijkbaar met RAL 9003 E1
eTouch-PRO-1-B 41432 Smart thermostaat met wifi en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, zwart, vergelijkbaar met RAL 9011 E1
ET-Snubber 30593 Inductie-ontstoring in combinatie met relais-/beveiligde aansluiting, IP 20, 230 V A2
ET-EF-eTOUCH 36826 Reservesensor voor de series eTOUCH en eBASIC A2

 LT: voorraadeTOUCH PRO-inbouwthermostaat met touchpad, 230 V

De smart eTOUCH PRO met zelfleermodus kan naast de lo-
kale bediening ook in een 2,4 GHz-wifi geïntegreerd wor-
den en daardoor overal vandaan door middel van een iOS- of 
Android-eindtoestel bediend worden. De regelaar beschikt 
over een 1,8"-TFT-kleurendisplay met drie capacitieve toet-
sen voor de bediening. Voor het optimaliseren van het per-
soonlijk welzijn en de energiekosten kan een keuze gemaakt 
worden uit vijf verschillende bedrijfsmodi: Thuis, Afwezig-
heid, Weekprogramma, Vorstbescherming of Vermogens-
regeling. Bovendien heeft de vloerverwarming-, ruimte- of 
combithermostaat een instelbaar verwarmingsgedrag dat 
verschillende vloerbekledingen ontziet, de temperatuurdaling  
detecteert en voldoet aan de Ecodesign-richtlijnen. De onder-
steuning van een groot aantal gangbare temperatuursensoren 
maakt het eenvoudig mogelijk om oude thermostaten te ver-
anderen.

AANVULLENDE INFORMATIE

> Easy-Start Up, het startprogramma voor een eenvoudige 
eerste installatie van de regelaar.

> De regelintelligentie garandeert een optimale aanpassing 
aan het gebruikersgedrag.

> Instelbaar verwarmingsgedrag waarmee verschillende  
vloerbekledingen ontzien kunnen worden.

INTELLIGENTE THERMOSTATEN

Gratis app ETHERMA eTOUCH 
voor de directe besturing van de regelaar  
via wifi.

NIEUW

eTOUCH PRO  
in het zwart


