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 T4 programmeerbare thermostaat

EENVOUDIGE TEMPERATUURREGELING



Optimaliserende functies leren zelf 

hoe de woning warm wordt, zonder 

interactie van de gebruiker

Het intuïtieve bedieningspaneel 

zorgt voor eenvoudig instellen  

en aanpassen

De modulerende 

temperatuurregeling  

verbetert de energie-efficiëntie

Hét antwoord op de vraag naar eenvoud
Miljoenen mensen gebruiken nog steeds gedateerde, gecompliceerde en 
energieverspillende thermostaten om de verwarming thuis te regelen. 

De gebruiksvriendelijke en T4 programmeerbare thermostaat vereenvoudigt  

het instellen, bedienen en aanpassen van het wooncomfort terwijl er 

tegelijkertijd efficiënter wordt omgegaan met energie. Kortom, alles wat 

gebruikers van de techniek van vandaag verwachten.

En de universele aansluiting en bedrading 

vereenvoudigt het installatieproces van de T4.

De T4 is het antwoord op de behoefte aan begrijpelijke en 

besparende geautomatiseerde verwarmingsregelingen. 

Universeel toepasbaar en snel te installeren.



Ketelmodule
De draadloze T4R wordt geleverd met een nieuwe ketelmodule welke 

universeel toepasbaar is en geschikt voor zowel aan/uit als OpenTherm 

toestellen. De opklapbare bedradingklep vereenvoudigd de installatie.

Eenvoudige temperatuurregeling
De T4 werkt dankzij een aantal innovatieve 

functies met minimale interactie vanuit de klant.

Duidelijke, gebruiksvriendelijke digitale 

display met herkenbare iconen en simpele 

toetsbediening om menu’s te configureren

Vooraf ingesteld programma geeft 

uw klanten een uitgebreide keuze aan 

voorgeprogrammeerde instellingen. Inclusief 

7-, 5/2- en 1-dagsprogramma met tot zes 

perioden per dag.

Eenvoudige overschrijf functionaliteit biedt 

bewoners de mogelijkheid snel wijzigingen 

te maken 

‘Vakantie’ modus met de flexibiliteit  om het 

aantal dagen te veranderen

Automatische zomer- en wintertijd  

aanpassing voor efficiënte regeling het hele 

jaar door 

Standby modus met vorstbescherming voor 

extra gemoedsrust (optionele buitenvoeler 

beschikbaar)

Eén thermostaat, meerdere toepassingen
De T4 maakt gebruik van standaard aansluitingen en bevestigingen, 

waardoor installateurs simpel, snel en  

goedkoop een oude thermostaat kunnen vervangen.

• Compatibel met 24–230V aan/uit applicaties, zoals cv-ketels en 

zonekleppen

•  De universele wandplaat met eenvoudige bedradingroute en de 

opklik afdekplaat voor de aan de wand bevestigde grondplaat 

vereenvoudigen de installatie en verbeteren de kostenefficiëntie.

• Na montage is de T4 thermostaat klaar voor gebruik en hoeft er – 

door de intuitieve bediening - praktisch niets uitgelegd te worden aan 

de klant. 

Ketelmodule wandplaat

Een oplossing voor elke toepassing
De T4 is verkrijgbaar in vier modellen en dus geschikt voor elke toepassing. Van het aansturen van een CV-toestel tot 

pomp en zoneventiel.

T4
Standaard bedrade 24-

230V aan/uit versie met 

weekprogramma. Ideaal 

voor het vervangen van een 

bestaande thermostaat 

T4R
Draadloze versie met 

weekprogramma met 

optionele OpenTherm®-

regeling via de ketelmodule. 

T4 - 1 DAY
Standaard bedrade 

24-230V aan/uit versie 

met dagprogramma.

T4M
Bedrade, OpenTherm 

modulerende versie met 

weekprogramma 

met OpenTherm-ketel  

informatie op beeldscherm
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Slim, simpel en efficiënt. 
Vereenvoudigt het gebruik danzkij eenvoudige toesten, een overzichtelijk scherm en 
gebruiksvriendelijke functies. 

Maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma.

Stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage.

Werkt met elk verwarmingsysteem en elke ketel.

Kijk voor meer informatie op: www.kijkvoelbeleef.nl
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