Remeha eTwist
Verdraaid slim te bedienen

Alle winstpunten van de
eTwist op een rij:
›

Altijd en overal te bedienen dankzij de app voor

smartphone of tablet

›

Houd rekening met de buitentemperatuur indien

verbonden met buitenvoeler

›

Keuze uit 3 eenvoudige klokprogramma’s en

vakantieprogramma

›
›
›
›
›

Eenvoudig warmwaterprogramma instellen
Snelmenu en duidelijke hulpteksten
Actieve storingsmelding met historiek
Keuze uit meerdere talen, weergave van de
Gratis automatische updates, geen

abonnementskosten

›

N

De eTwist is naast een handige kamerthermostaat ook
een slimme en complete regelaar voor uw verwarming
en warm water. Dat wil zeggen dat u zowel op
de eTwist als op de eTwist app beschikt over alle
functionaliteit. Door middel van de ingebouwde wifi
module wordt eTwist verbonden met uw lokale wifi
netwerk en kan hij gebruikt worden in combinatie met
de eTwist app. Hebt u geen behoefte aan bediening
via de app? Geen probleem, alle noodzakelijke
instellingen om comfortabel en behaaglijk te
verwarmen zijn in te stellen op de eTwist thermostaat.
Aan u de keuze.

Inzicht in energieverbruik (indien van toepassing)

contactgegevens installateur

›

Veelzijdige bediening mét of zonder app

Moderne kamerthermostaat met internet

connectiviteit

›

Met de nieuwe Remeha eTwist thermostaat en handige eTwist app regelt u in een
handomdraai de temperatuur. Snel, eenvoudig en intuïtief, waar u ook bent. Ideaal
voor wanneer de dag een keer anders loopt dan gepland. Geen smartphone of tablet?
Geen probleem, want met de slimme draai-/drukknop beschikt u ook zonder wifi over
alle mogelijkheden.

Compatibel met elk type verwarmingsketel via

Altijd beschikken over de volledige
functionaliteit. Zowel op de eTwist als
op de eTwist app.

OpenTherm of aan/uit regeling

Regelingen
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De Remeha eTwist heeft ‘eSMART inside’. eSMART staat voor de digitale mogelijkheden die Remeha biedt en gaat bieden.
De basis wordt gevormd door nieuwe besturingselektronica, die niet alleen de ketel zelf op een uiterst betrouwbare,
comfortabele en slimme wijze aanstuurt, maar ook mogelijkheden schept om een intelligente ‘connected’ omgeving te
creëren.

Twist

Uw thermostaat in uw broekzak
De thermostaat hangt niet langer alleen aan de
muur maar gaat met u mee, waar u ook gaat of
staat. Met de handige eTwist app kan u meteen
de gewenste temperatuur instellen. Vanaf uw
werk voordat u naar huis gaat of gewoon vanuit
uw luie zetel. De app beschikt over nagenoeg
dezelfde functionaliteit als de eTwist aan de muur.
De eTwist app is geschikt voor smartphones en
tablets van Android en Apple en kan u gratis
downloaden in de App Store en Google Play Store.

Kamerthermostaat en Gateway
De eTwist kamerthermostaat wordt standaard
geleverd met een eTwist gateway. Deze
ketelmodule, geplaatst naast de ketel, zorgt
voor alle communicatie met uw verwarming
via OpenTherm (modulerend) of door Aan/Uit
schakeling (waardoor dit systeem compatibel is
met bijna alle verwarmingsketels op de markt).
Slechts één kabel (met twee geleiders) zorgt
voor de communicatie tussen deze toestellen.
Dankzij de wi-fi connectiviteit die zich in de
kamerthermostaat bevindt zorgt voor een snelle
verbinding met uw draadloos netwerk. Eind 2017
wordt ook een draadloze versie van de eTwist
beschikbaar waardoor alle communicatie tussen
de eTwist kamerthermostaat en gateway ook
draadloos kan.

Gebruiksvriendelijk voor iedereen
Een groot overzichtelijk kleuren display, een
makkelijk te bedienen draai-/drukknop en een
heldere menu indeling.
Deze drie zaken maken de eTwist tot de
meest gebruiksvriendelijke thermostaat die
door iedereen te bedienen is.
De menubediening is zo overzichtelijk
vormgegeven dat het lezen van de
handleiding zo goed als overbodig maakt.

Met een paar swipes uw temperatuur
regelen. Ideaal voor als de dag eens
anders loopt dan gepland.

Klokprogramma naar wens
Het klokprogramma is eenvoudig en snel in te stellen. Kies
een programma dat past bij uw leefstijl en de eTwist zorgt
ervoor dat uw huis altijd op de juiste temperatuur blijft.
Geheel naar uw wens. Omdat de ene week de andere niet
is, beschikt de eTwist bovendien over drie klokprogramma’s,
zodat u zonder te veel moeite kunt wisselen van
klokprogramma.
Op basis van standaard activiteiten en temperaturen stelt
u snel en eenvoudig het dagprogramma samen. Standaard
beschikt de eTwist over zes instelmomenten per dag.
Het vakantieprogramma is ideaal voor wanneer u langere
tijd van huis bent en niet onnodig jouw huis wilt verwarmen.
Bij terugkomst vervolgt de eTwist haar originele programma
en is uw huis weer behaaglijk warm.
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