Remeha iSense
De slimste kamerthermostaat

Alle winstpunten van de
Remeha iSense (RF)
op een rij:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Bewezen gebruiksvriendelijk dankzij het grote
LCD display met blauwe backlight
Razendsnelle navigatie dankzij slechts twee toetsen
en één innovatieve draai- drukknop
Eenvoudige instel- en uitleesmogelijkheden
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Remeha iBase (RF ketelmodule)

Verkrijgbaar in draadloze versie (iSense RF + iBase
kit) of bedraad (iSense)
Winnende combinatie met de Remeha Calenta,
Quinta Pro, Tzerra, Lava Plus en Hera Condens
Automatische overschakeling van zomer- naar
wintertijd en uitgebreide klokprogramma instellingen
Openhaardfunctie
Meerdere talen en instelling van één van de 3 		
gebruikersniveaus met pincode
Energiebesparing dankzij modulerende werking
(via Opentherm®)

Regelingen

Met de Remeha iSense zet Remeha een nieuwe standaard voor een prettig leefklimaat
in uw woning. Deze kwalitatief hoogstaande modulerende (OpenTherm) thermostaat
heeft een intelligente bediening: met slechts één intuïtieve draai/drukknop en twee
toetsen heeft u alle bedieningsgemak in de hand. Verkrijgbaar met draad of in een
draadloze kit met de RF ketelmodule (iBase) en iSense RF.

Remeha iSense RF

Remeha qSense
Kamerthermostaat

Alle winstpunten van de
qSense thermostaat op een rij:

De Remeha qSense is een eenvoudige en compacte thermostaat met
dezelfde comfortprestaties als de iSense, zonder klokprogramma en
draadgebonden.

›
›

De ideale regelaar voor wie op een eenvoudige en snelle manier enkel de
kamertemperatuur wil veranderen.

›
›
›
›

Eenvoudig LCD display met blauwe backlight
Razendsnelle instelling van de gewenste comfort
temperatuur dankzij de innovatieve draai- drukknop
Geen klokprogramma nodig

Met slechts één draai aan de knop stelt u snel en eenvoudig deze gewenste
temperatuur in.

Zeer eenvoudige instel- en uitleesmogelijkheden
Ideaal in combinatie met de Remeha Tzerra
of voor bediening van een tweede kring
Energiebesparing dankzij modulerende werking
(via Opentherm®)

Remeha c-Mix
Alle winstpunten van de
c-Mix groepen regelaar
op een rij:
›
›
›
›
›
›

Groepenregelaar voor zowel woningbouw als utiliteit
De ideale uitbreiding om meerdere kringen
aan te sturen
Snel en correct aangestuurd door OpenTherm®
regelaars zoals de Remeha iSense of qSense
Ruimteregeling als weersafhankelijke regeling

Groepenregelaar
De Remeha c-Mix is een groepenregelaar die via een eenvoudige
configuratie meerdere cv-kringen of één cv-kring en een boiler
onafhankelijk van elkaar kan aansturen.
Deze geheel onafhankelijke regeling leidt tot een efficiënter gebruik van
energie. Indien de c-Mix aangestuurd wordt door de iSense biedt dit extra
voordelen. Bij deze regelaars is het namelijk mogelijk om per kring een
apart klokprogramma in te stellen.
Een c-Mix module kan in wandopbouw als een externe module
geplaatst worden naast de ketel of zelfs geïntegreerd in een Remeha
verwarmingsketel zoals een Remeha Calenta of Quinta Pro / Ace.

OpenTherm® Smart Power
Verkrijgbaar ingebouwd in een externe 		
wandbehuizing of als losse printplaat voor inbouw
in een (wand)ketel
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Remeha iSense PRO
De slimste kamerthermostaat

Alle winstpunten van de
Remeha iSense PRO
op een rij:
›
›
›

De modulerende Remeha iSense PRO is de nieuwe aanwinst in de Remeha iSense
familie. Deze thermostaat is compatibel met onze vloerketels zoals de Remeha Calora
Tower Gas of Oil en Neptuna warmtepomp. De LCD afstandsbediening, verkrijgbaar in
draadloze versie of bedraad, is ideaal voor de aansturing van grotere installaties met
meerdere kringen of voor de aansturing in combinatie met hernieuwbare energie.
Het ketel bedieningsbord iSense PRO, met grafisch
dot-matrix display, wordt vanuit fabriek geplaatst in de
Remeha Calora Tower reeks. De Remeha iSense PRO
VM bestaat uit een externe DIN rail module in gesloten
behuizing die het mogelijk maakt om vrijwel elke ketel
met deze moderne regelaar uit te rusten.

Grafische weergave van parameters en gemeten
waarden op dot-matrix display van de ketelregelaar
Eenvoudige communicatie in de taal
van de gebruiker
Uitbreidingsmogelijkheden: Modulerende cascade

Door een speciale gateway en RF ketelmodule
hardware toe te voegen (optioneel verkrijgbaar) is
het mogelijk om uw verwarmingssysteem op afstand,
van waar ook ter wereld, te bedienen met de Remeha
iSense PRO app (software gratis verkrijgbaar voor uw
tablet of smartphone).

aansturing van 4 kringen met 3 verwarmingskringen

›
›
›
›
›

en een boiler of tot maar liefst 9 ketels in cascade
Weekprogramma instelbaar per kring
Toekomstgerichte sturing van alle Multi Energie
toepassingen
Verkrijgbaar als interactieve afstandsbediening met
draad of draadloos (inclusief draadloze ketelmodule)
Automatische overschakeling van zomernaar wintertijd
Bediening mogelijk via smartphone of tablet 		
mogelijk in combinatie met de iSense PRO app
& optionele hardware

Remeha iSense PRO
app, bediening van je
verwarmingssysteem
op afstand (optie)
Remeha VM iSense PRO
Complete groepenregelaar
in externe behuizing

Regelingen
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