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Thermostaten

Wifi PIR motion detector, USB gevoed

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 34.95

€ 59.95

€ 69.95
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T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 89.95

€ 99.95



3
Thermostaten

T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

€ 89.95

€ 116.72

€ 90.75
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TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat 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.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 269.23

€ 92.60

€ 59.95
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Wifi socket 10A, rand/penaarde

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

Wifi socket 16A, rand/penaarde

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

Optima W basic, opbouw 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.

€ 19.95

€ 20.95

€ 69.95
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Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos)

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

Wifi outdoor camera IP65, 4057

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

Wifi smart actor 10A, 4967

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

€ 29.95

€ 79.95

€ 13.95
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Wifi RBG LED bulb E14 5076

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi RGB LED bulb GU10 5077

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

€ 24.95

€ 14.95

€ 49.00
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Wifi RGB LED lamp

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met USB

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

€ 20.95

€ 39.95

€ 144.63
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Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

OJ regelaar ETO2

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

€ 119.90

€ 48.00

€ 496.10
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Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

€ 444.68

€ 474.93

€ 889.35
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SET: Regelaar ETO2 en 2st combisensoren

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac). Inclusief 2 stuks
combisensoren!

Eberle regelaar EM52489

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

€ 1,358.23

€ 662.48

€ 1,509.48
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Compact 30 NC met 200cm aansluitkabel

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 200cm
aansluitkabel.

Compact 60 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Plugin dimmer 150W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

€ 23.60

€ 2.88

€ 10.59
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Plugin dimmer 300W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 5000W

De Schloss 5000W - IP24 opbouw dimmer met uitlezing is
een heel eenvoudige dimmer voor binnen of buiten gebruik.
De dimmer is voorzien van een alu montageplaat welke
tegen de wand aan kan worden gemonteerd.

Timer chassisdeel industrieel, 3hr, no/nc

Timer met voet tbv din rail.

€ 10.59

€ 390.23

€ 49.91
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Combisensoren, 2 stuks, a' 20mtr aansluitkabel

Combisensoren, 2 stuks, a' 20mtr aansluitkabel

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 55

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 55

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

€ 877.25

€ 465.85

€ 102.85



15
Thermostaten

SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

Max therm 60'C, kabel 150cm, stekker

Deze maximaal thermostaat, verbonden met een 3-aderig
aansluitsnoer met aangegoten stekker, kan worden
toegepast om pompen te beveiligen bij oververhitting van
een verdeler. Wanneer de temperatuur hoger wordt als 60'C
dan wordt de stroomtoevoer naar de pomp uitgeschakeld, bij
50~55"C wordt de stroomtoevoer automatisch hersteld. 

KSD 60 NC

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

€ 117.98

€ 22.69

€ 2.88



16
Thermostaten

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

KSD 2 NC

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

Compact 120 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

€ 39.93

€ 2.88

€ 2.88
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Compact 90 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Compact 70 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

PCB type 4 BLK

De PCB thermostaat type 4 kan worden toegepast voor
onder andere vorstbewaking.  Deze thermostaat is voorzien
van dipswitches waarmee de temperatuur kan worden
ingesteld van 0'C tot en met +74'C (sensor wit) / 4'C tot en
met 67'C (sensor zwart).  In stapjes van 3~5'C.  Geschikt
voor verwarmen / koelen. Inclusief gemonteerd in kabeldoos
IP67 en bijbehorende wartels en sensoren.

€ 2.88

€ 2.88

€ 52.94
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PCB type 3 BLK

De PCB thermostaat type 3 kan worden toegepast als
bijvoorbeeld een pompschakelaar.  Deze thermostaat is
voorzien van dipswitches waarmee de temp. kan worden
ingesteld van 18'C tot en met +39'C (blk/zwart) sensor of
15,5'C tot en met 40,5'C (wht/wit) sensor.  In stapjes van ca.
3'C.  Geschikt voor verwarmen/koelen, pompprotectie
in/uitgeschakeld. Incl. kabeldoos IP67 en wartels en
sensoren.

Timer inbouw, max 180min, met touch aan/uit

De SE001 inbouw timer kan worden gebruikt voor
bijvoorbeeld om elektrische verwarming tot maximaal na
3uur uit te laten schakelen, de tijdsperiodiek is instelbaar.
Deze inbouw timer heeft een aan/uit via de draaiknop en een
start stop via de touch button aan de linker onderkant. De
SE001 werkt op 230Vac en kan een belasting (ohm)
schakelen van 3500W.

Ind. 8

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLEthermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

€ 52.94

€ 90.75

€ 114.95
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Ind. 4

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

Ind. 3

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

Ind. 6

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 75.63

€ 113.44

€ 52.94
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Ind. 5

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

Ind. 2

De 2HEAT INDUSTRIAL #2 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimte of leidingverwarming bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #2 is voorzien van een capillair sensor (lengte
125cm) met een metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten incl aansluitsnoer met stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 75.63

€ 105.88

€ 35.38
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Ind. 1

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

Ind. 7

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 105.88

€ 75.63

€ 51.43
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SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 51.43

€ 54.45

€ 51.43
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2HEAT 24V inbouw thermostaat met ro/vl sensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 63.53

€ 84.70

€ 270.74
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FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 163.35

€ 189.06

€ 121.00
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MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 181.50

€ 181.50

€ 42.35
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TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2xout 3A, ro/vl

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

€ 63.53

€ 72.60

€ 84.70
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TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

€ 72.60

€ 128.11

€ 133.62
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RF Optima Eazy

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

RF Optima R2

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC400 ontvanger randaarde

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 74.11

€ 74.11

€ 57.48
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Repeater opbouw

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

PCB ontvanger mini, 1000W

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage.

Watts Touchscreen contrl WIFI

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

€ 66.55

€ 45.38

€ 453.75
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Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Wifi bewakingscamera

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

€ 136.25

€ 39.95

€ 84.70
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2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 121.00
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TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2xout 3A, ro/vl

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

€ 72.60

€ 84.70

€ 72.60
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TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 63.53

€ 42.35

€ 181.50
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MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 181.50

€ 121.00
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MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 189.06

€ 163.35

€ 270.74
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TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

2HEAT 24V inbouw thermostaat met ro/vl sensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 84.70

€ 63.53

€ 51.43



38
Inbouw thermostaten

TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

€ 54.45

€ 51.43

€ 117.98
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Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

€ 119.90

€ 51.43

€ 144.63
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Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux extra ontvanger

Watts opbouw ontvanger 868Mhz, 8A met spanningsvrij
contact!

€ 128.11

€ 133.62

€ 63.74
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RF Optima Eazy

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

RF Optima R2

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 74.11

€ 74.11

€ 51.43
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TC400 ontvanger randaarde

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

PCB ontvanger mini, 1000W

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage.

Repeater opbouw

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

€ 57.48

€ 45.38

€ 66.55
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Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat 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.

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 92.60

€ 136.25
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Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

Optima W basic, opbouw 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.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

€ 119.90

€ 69.95

€ 144.63
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Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat 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.

Wifi socket 10A, rand/penaarde

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

€ 59.95

€ 92.60

€ 19.95
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Wifi socket 16A, rand/penaarde

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

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met USB

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

Wifi bewakingscamera

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

€ 20.95

€ 39.95

€ 39.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi RGB LED lamp

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

Wifi RGB LED bulb GU10 5077

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

€ 20.95

€ 49.00

€ 14.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi RBG LED bulb E14 5076

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi smart actor 10A, 4967

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

Wifi outdoor camera IP65, 4057

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

€ 24.95

€ 13.95

€ 79.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos)

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

Wifi PIR motion detector, USB gevoed

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 29.95

€ 34.95

€ 136.25
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Smart wifi, Domotica

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

€ 163.35
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Met vloersensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

€ 48.00

€ 72.60

€ 72.60
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Met vloersensor

TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 63.53

€ 181.50

€ 121.00
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Met vloersensor

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

€ 163.35

€ 270.74

€ 84.70
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Met vloersensor

2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 121.00

€ 189.06

€ 119.90
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Met vloersensor

Optima W basic, opbouw 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.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 69.95

€ 144.63

€ 42.35
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Met vloersensor

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 181.50

€ 136.25
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Met ruimtesensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

€ 48.00

€ 72.60

€ 63.53
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Met ruimtesensor

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 42.35

€ 181.50

€ 181.50
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Met ruimtesensor

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 121.00

€ 163.35

€ 270.74
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Met ruimtesensor

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 84.70

€ 84.70

€ 119.90
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Met ruimtesensor

Optima W basic, opbouw 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.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 69.95

€ 144.63

€ 59.95
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Met ruimtesensor

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat 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.

€ 92.60
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Wifi

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

Watts Touchscreen contrl WIFI

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

Optima W basic, opbouw 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.

€ 270.74

€ 453.75

€ 69.95
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Wifi

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
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.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat 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.

€ 144.63

€ 59.95

€ 92.60
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Wifi

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Optima W inbouw 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. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

€ 136.25

€ 119.90

€ 163.35
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Hygrostaten

2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 121.00
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Opbouw plugin thermostaten

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 84.70

€ 51.43

€ 54.45
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Opbouw plugin thermostaten

SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

TC500 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen.       De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V.       De plugin thermostaten zijn leverbaar in
randaarde of penaarde.

Optima R2, bedraad, 5A

De 2HEAT RF-OPTIMA R2 draadloze thermostaat kan
worden toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door het grote aantal
instelmogelijkheden is dit een thermostaat die voor vele
toepassingen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij IR-
stralingspanelen, elektrische verwarming en conventionele
verwarming.

€ 51.43

€ 57.48

€ 63.53
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Opbouw plugin thermostaten

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive 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.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 48.00

€ 136.25

€ 59.95
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Timers

Timer inbouw, max 180min, met touch aan/uit

De SE001 inbouw timer kan worden gebruikt voor
bijvoorbeeld om elektrische verwarming tot maximaal na
3uur uit te laten schakelen, de tijdsperiodiek is instelbaar.
Deze inbouw timer heeft een aan/uit via de draaiknop en een
start stop via de touch button aan de linker onderkant. De
SE001 werkt op 230Vac en kan een belasting (ohm)
schakelen van 3500W.

Timer chassisdeel industrieel, 3hr, no/nc

Timer met voet tbv din rail.

€ 90.75

€ 49.91
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Waterdichte thermostaat

PCB type 3 BLK

De PCB thermostaat type 3 kan worden toegepast als
bijvoorbeeld een pompschakelaar.  Deze thermostaat is
voorzien van dipswitches waarmee de temp. kan worden
ingesteld van 18'C tot en met +39'C (blk/zwart) sensor of
15,5'C tot en met 40,5'C (wht/wit) sensor.  In stapjes van ca.
3'C.  Geschikt voor verwarmen/koelen, pompprotectie
in/uitgeschakeld. Incl. kabeldoos IP67 en wartels en
sensoren.

PCB type 4 BLK

De PCB thermostaat type 4 kan worden toegepast voor
onder andere vorstbewaking.  Deze thermostaat is voorzien
van dipswitches waarmee de temperatuur kan worden
ingesteld van 0'C tot en met +74'C (sensor wit) / 4'C tot en
met 67'C (sensor zwart).  In stapjes van 3~5'C.  Geschikt
voor verwarmen / koelen. Inclusief gemonteerd in kabeldoos
IP67 en bijbehorende wartels en sensoren.

Ind. 1

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

€ 52.94

€ 52.94

€ 105.88
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