Warmup konekt draadloze eTRV
KW-UKETRV

Eenvoudige en intuïtieve installatie

Eenvoudig te bevestigen aan een radiatorkraan en te
verbinden met de konekt draadloze smart hub door het
downloaden van de app.

Snelle en eenvoudige installatie

De eTRV past op alle gangbare radiatorkranen zonder
afvoer of tussenkomst van het verwarmingssysteem.

Automatische besturing van een smart
home

Bedien de konekt draadloze systemen overal door de
konekt draadloze app op een smartphone te gebruiken.

Open raam detectie

In samenwerking met de konekt draadloze
thermostaat, detecteert de eTRV de ventilatie en de
kamertemperatuur en vermindert dienovereenkomstig.

Betrouwbare gegevensbeveiliging
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AES 128-versleuteling tussen apparaten, app en cloud
Geen persoonlijke gegevens vereist
Betrouwbaar radioprotocol gebaseerd op
868/869,525 MHz
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Overzicht
De eTRV maakt deel uit van het Warmup konekt
draadloos systeem dat kan worden gekoppeld en
ingesteld via de konekt draadloze smart hub. De eTRV
biedt modulerende tijd- en temperatuurregeling van met
radiatoren verwarmde ruimtes.

Het raam- en deurcontact van de eTRV zorgt ervoor
dat de kamertemperatuur automatisch wordt verlaagd
wanneer ventilatie wordt gedetecteerd, waardoor
energieverspilling tot een minimum wordt beperkt. Er is
ook een boost-functie voor een snelle verwarming van de
kamer en een eco-modus voor een energiebesparende
werking.

Eenmaal aangesloten kunnen de kamertemperaturen
via de app naar persoonlijke behoefte worden geregeld.
Individuele temperatuurprofielen kunnen eenvoudig
worden aangemaakt - met maximaal 3 instelbare
verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag, zodat
het verwarmingssysteem alleen actief is wanneer dat
nodig is.

Bevestig de eTRV aan standaard radiatorkranen met
behulp van de meegeleverde 3/4" moer of adapters.
De snelle en eenvoudige installatie betekent dat er
geen water moet worden afgetapt en dat er niet wordt
ingegrepen in het verwarmingssysteem.
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Inhoud van de verpakking
1 x Warmup konekt draadloze eTRV

1 x Cilinderkopschroef M4 x 12 mm

1 x Danfoss RA-adapter

2 x 1,5 V LR6 / mignon / AA batterijen

1 x Steunring

1 x Snelstartgids

1 x moer M4

Technische Specificaties
Product Code

KW-UKETRV

Afmetingen
(B x H x D)

Stroomverbruik

100 mA max.

Gewicht

Voedingsspanning
Levensduur batterij
Verontreinigingsgraad
Werkwijze
Software klasse
IP-klasse
Omgevingstemperatuur

2x 1,5 V LR6 / mignon / AA
2 jaar (typ.)
2

Radiofrequentieband
Maximaal
stralingsvermogen
Ontvanger categorie

56 x 115 x 67 mm
180 g (incl. batterijen)
868.0-868.6 MHz,
869.4-869.65 MHz
10 dBm
SRD categorie 2

Type 1

Typ. open gebied
RF-bereik

250 m

Klasse A

Activiteitscyclus

< 1 % per uur/< 10 % per uur

IP20

Klep aansluiting

M30 x 1,5 mm

0 tot 50 °C

Garantie

3 Jaar

Contact
Warmup NL
www.warmupnederland.nl
nl@warmup.com

T 0800 0226 182

Warmup plc n 704 Tudor Estate n Abbey Road n London n NW10 7UW n UK
Warmup GmbH n Ottostraße 3 n 27793 Wildeshausen n DE
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