
 
 

Optima W thermostaat: 
De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om 
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties 
te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde 
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen 
met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse 
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten 
via Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya 
Google assistent, Alexa en Siri. 
 

 
 

– Duidelijke aflezing van het grote display met   
 donkere achtergrond en witte digits. 
– Eenvoudige montage. 
– Inbouw thermostaat. 
– Spanningsvrij contact. 
– Voedingspanning 230V. 
– Eenvoudige bediening. 
– 7x4 schakelmomenten per week. 
– Bediening via Tuya apparaten. 
– Koppelen met andere componenten via wifi met de 
   app van Tuya. 
– Ruimte en of externe sensor. 
– Openraam detectie ook uitschakelbaar.  
 

 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

Optima W Basic thermostaat: 
De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat 
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele 
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de 
hand van de ingestelde temperatuur en tijd. De 
thermostaat is te koppelen met een app van Tuya, 
hierdoor kunnen er diverse koppelingen worden 
gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of 
IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google assistent, 
Alexa en Siri.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 
 

 
 

Optima W Smart Plug 10A: 
De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie 
worden gebruikt met de Optima W thermostaten. 
Door middel met het aanmaken van zogenaamde 
scenes kan één of meerdere wifi plug worden 
toegepast om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te 
schakelen, woox/Tuya compatible. 
 
 
 

 
Door middel van deze wifi sockets kunt u vrijwel uw 
hele huis bedienen met uw telefoon.  
U kunt bijvoorbeeld een infrarood paneel ermee 
aansluiten maar ook uw lampen 
 
De montage en aansluiting van de socket is zeer 
eenvoudig via de Tuya app. 
 

Voordelen van de Tuya app; 

– Compatible met vele andere produkten. 

– Via clouddienst en servers wereldwijd. 

– Universele bediening. 

– Stabiele verbindingen. 

– Gratis app voor Android en IOS. 

– Smart scenes via de app. 

– Google assistent, Alexa en Siri. 

– Support vanuit locatie Alkmaar. 

 

 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 
 

– GEEN display. 
– Eenvoudige montage zowel inbouw als opbouw. 
– Eenvoudige bediening. 
– Externe sensor of ruimte sensor. 
– Open raam detectie bij ruimtesensor. 
– Kan ook worden toegepast als ontvanger voor                               
   de Optima W of Optima W FC. 
– Koppelen met andere componenten met de      
   App. 
– Uitsluitend te bedienen met de Tuya app. 

– Spanningsvrij contact. 
– 230Vac voedingspanning. 
 
 



 
 

Optima W TC500 pompschakelaar: 
De Optima W TC500 is ideaal om te worden 
toegepast bij o.a. conventionele 
vloerverwarmingssystemen maar ook bij andere 
soorten verwarming- en koelsystemen. De TC500 is 
een volwaardige plug-in thermostaat die vele 
functies heeft waardoor deze thermostaat bijna 
overal kan worden toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
– Pompschakelaar voor verwarmen of koelen. 
– Groot temperatuur bereik van 0-35’C. 
– Keuze uit ruimte of externe sensor. 
– Geen vertragingstijd. 
– Te bedienen met de Tuya app. 
– Pompprotectie in of uitgeschakeld. 
– Geschikt voor randaarde stopcontact.  
– Via de app programma’s aan maken. 

 
 

 
 
 
 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

Optima W FC thermostaat: 
De Optima W FC is een slimme door App 
aangestuurde WIFI progammeerbare thermostaat 
die werkt met Amazon, Alexa en Google Assistant 
spraakbesturing. Volgens de huidige temperatuur zal 
de thermostaat automatisch starten of stoppen van 
het gecontroleerde object zoals bijv elektrische 
verwarming.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
– Te bedienen met de Tuya app. 
– 4.3 inch touchscreen. 
– Programmeerbaar. 
– 7x4 schakelmomenten. 
– Over-heating protection. 
– Verschillende talen. 
– Te bedienen met de Tuya app. 
– Slank en elegant design.  
– Spanningsvrij contact. 
– 230Vac voedingspanning. 
– Openraam detectie ook uitschakelbaar.  
 

 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

Optima W R3 thermostaat: 
De Optima W R3 thermostaat is een thermostaat die 
zowel over Wifi als RF verbinding beschikt. Deze 
thermostaat is ontwikkeld voor elektrische-en 
conventionele verwarmingsinstallaties.  
Deze thermostaat is te koppelen aan de Tuya app, 
hier door kunnen er diverse koppelingen gemaakt 
worden met andere apparaten. Ook bestaat deze 
thermostaat uit RF verbinding waardoor hij te 
koppelen is met andere RF ondersteunde apparaten. 
De 2HEAT RF optima ontvangers zijn compatible met 
de Optima W R3 thermostaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

– LCD display met verlichting. 
– Eenvoudige bediening. 
– 7x4 schakelmomenten. 
– Toont de gemeten en ingestelde temperatuur.  
– Kan neergezet worden met voetsteun. 
– USB gevoed en inclusief adapter. 
– Te bedienen met de Tuya app. 
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