
Investeer slim in uw pand
Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen

Slim verwarmen
Wifi smart controls

Voordelen slim verwarmen:

•   De bediening is zeer eenvoudig en overzichtelijk. 
•   Alles in één app te bedienen (Tuya).
 - Gratis te downloaden
 - Meerdere  accounts te koppelen
 - Vrijwel alle producten te koppelen
 - Scènes maken
 - koppelen via WIFI en of QR
•   Geschikt voor: 
 - Vloer/Wand/plafond verwarming
                  - Infrarood panelen
                  - Ionisatitepomp
                  - CV ketel
•   Efficiëntie en kostenbesparing:
                  - Complete zone regeling
                  - Volledige week programma
 - Instellen op weer omstandigheden
•   Wifi en RF gestuurde thermostaten (Optima serie).
•   Oplossingen om uw huis of pand te verwarmen.
•   Veiligheid door middel van meldingen:
 - Uw huis is op afstand te bedienen
 - Meldingen bij (brand, water, camera 
   en bewegingssensor)
•   Extra domotica om uw huis te voorzien van alle gemakken.
 - Thermostaat knoppen
 - Wifi switch
 - Verlichting
 - Schakelaars
 - Sockets
 - Veiligheids melders
 - Ook te koppelen met verschillende merken
 - Elke maand breiden we uit, 
   dus nog veel meer mogenlijkheden  

Om de warmte in huis zo goed en eenvoudig mogelijk 
te regelen hebben we de nieuwe OPTIMA W thermostaten. 
Met deze serie samen met aanverwante wifi gerelateerde 
artikelen hebben we een mooi domotica systeem, 
dat is uit te breiden naar wens. De OPTIMA W thermostaten 
zijn ontwikkeld om elektrische- en conventionele 
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand 
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaten maar 
ook vele elektrische apparaten zijn te koppelen met een app 
van Tuya, waardoor er diverse instellingen gemaakt kunnen
worden. Denk daarbij aan huishoudelijke apparaten, 
verlichting, verwarming, airconditioning, televisies, 
computers, audiosystemen, beveiligingssystemen en camera’s.

 

Optima wifi thermostaten   

Optima  W R3

Optima W FC

Optima W Exclusive

Optima W Basic

Optima W 

Optima W TC500

Optima W RTL ventiel 
met HUB

Optima W Exclusive en 
Optima W R3 wifi en RF 
thermostaat, opbouw, 
tuya compatible, 
inclusief RF ontvanger

Optima W FC en Optima W 
programmeerbare WiFi inbouw 
thermostaat, tuya compatible

Optima W basic, opbouw thermostaat 
zonder display, programmeerbaar, 
tuya compatible

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat 
randaarde, pompschakelaar, 
programmeerbaar, tuya compatible

Hub met RF en WIFI verbinding tbv 
TRV thermostatische kraan radiatoren


