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Verdraaid handig! 
De thermostaat hangt niet langer alleen aan de muur, 
maar volgt jou! Waar je ook gaat of staat. Met de handige 
eTwist app kun je met een paar swipes je temperatuur 
instellen. Vanaf je werk voordat je naar huis gaat, of  
gewoon lekker lui vanaf de bank. In combinatie met de 
app beschikt de eTwistRF over zijn maximale functio na  li-
teit. Wel zo makkelijk. 

De eTwist app is geschikt voor smartphones en tablets 
van Android en Apple. De app is te downloaden in de  
App Store en Google Play Store.

Waar je maar wil, waar je ook bent!

RF
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Technische gegevens

eTwistRF

Afmetingen

RF Gateway
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Informatie ErP fiche In combinatie met 
aan/uit cv-ketel

In combinatie met 
modulerende 
cv-ketel

In combinatie 
met modulerende 
cv-ketel met  
buitensensor

In combinatie met 
een modulerende 
cv-ketel* en meerdere 
hydraulisch gescheiden 
zones**

eTwistRF

Klasse 4 5 6 8

Bijdrage aan efficiënt energie-
verbruik bij het verwarmen  
van een ruimte

2% 3% 4% 5%

De eTwistRF is uitgerust met ‘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 ketels zelf op een uiterst betrouwbare, comfortabele 
en slimme wijze aanstuurt, maar ook mogelijkheden schept om een intelligente ‘connected’ omgeving te creëren. 

* Alleen in combinatie met Remeha ACE toestellen.  |  **Alleen met uitbreidingsprints SCB02, SCB04 en SCB10.

Twist app
Eén app voor zowel  
de eTwist als eTwistRF

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

Draadloos!
Compatible met  

IFTTT, Amazon Alexa  
en Google Home

Works with

Werkt samen met
Remeha B.V.  Marchantstraat 55  7332 AZ Apeldoorn  P.O. Box 32  7300 AA Apeldoorn

Works with

Werkt samen met
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Meerdere circuits
met één gateway
Met de eTwistRF is het mogelijk om maximaal  
3 hydraulisch gescheiden groepen aan te sturen. 
Elke groep kan via een eigen eTwistRF afzonderlijk 
geregeld worden. De RF gateway kan draadloos 
verbinden met drie eTwistRF thermostaten. Voor 
de twee additionele groepen kunt u een eTwistRF 
uitbreidingsset kopen (zonder gateway).

Groepenregeling met eTwistRF is alleen mogelijk 
met Remeha Ace toestellen in combinatie met een 
aditionele uitbreidingsprint (SCB02 of SCB 04).

De eTwistRF wordt standaard  
geleverd met een RF gateway.  
De gateway wordt in de nabijheid 
van de cv-ketel of warmtepomp 
gemonteerd en  bedraad  
aan gesloten op de cv-ketel of 
warmtepomp. Daarna zorgt de 
gateway voor de draadloze  
communicatie met de eTwistRF.

Is de huidige plek van je thermostaat niet optimaal of wil je graag vanuit je stoel de  
kamertemperatuur zien? Dat kan met de eTwistRF. De eTwistRF is draadloos en hoeft 
dus niet via een kabel met je ketel of warmtepomp verbonden te zijn. Met de mee-
geleverde muurplaat kan je de eTwistRF plaatsen daar waar jij hem maar wil. Liever de 
thermostaat op je dressoir? Ook dat is geen probleem! De eTwistRF wordt standaard 
geleverd met een tafel standaard. Daarmee is zelfs een plekje aan de muur geen must!

Intuïtief, overzichtelijk,
verdraaid gemakkelijk

Plaatsingsvrijheid door 
een eigen RF netwerk 
tussen verwarmingsbron 
en thermostaat

Bedieningsgemak
voor iedere gebruiker

Draadloos, dus daar 
waar jij hem maar wil!

eTwistRF  
alle punten
op een rij:
›  Vrij te plaatsen dankzij draadloze  

communicatie

›  Tafelstandaard om bijv. op dressoir te 
plaatsen

›  Geschikt voor hydraulisch gescheiden 
groepenregeling in combinatie met  
uitbreidingsprints (SCB02, SCB04) en  
een Remeha Ace toestel

› Altijd en overal te bedienen

› Vakantieprogramma instellen

› Eenvoudig warmwaterprogramma instellen*

› Actieve storingsmelding

› Overzicht van cv-ketel storingen*

› Inzicht in energieverbruik*

›  Meerdere smart devices te koppelen  
aan een eTwistRF

› Contactgegevens installateur 

› Keuze uit meerdere talen 

› Automatische updates (gratis)

› Geen abonnementskosten

› OpenTherm compatibel

› Compatibel met IFTTT

› Werkt met Google Assistant en 
 Amazon Alexa

* Alleen voor daarvoor geschikte cv-ketels

Breed inzetbaar door meerdere aansluitmogelijkheden

Gateway eTwist RF Wifi router Telefoon / tabletWarmtepomp / cv-ketel

Aansluitmogelijkheden
R-bus Een duidelijk 2,7” TFT zwart-wit display met auto-

matische verlichting en een eenvoudig menu maken  
de eTwistRF tot een uiterst gebruiksvriendelijke  
thermostaat die door iedereen te bedienen is.

Op de eTwistRF thermostaat zelf doe je basis instellingen 
zoals de temperatuur in de woning aanpassen of een  
programma selecteren. Uitgebreide instellingen zoals  
klokprogramma’s hoeven niet op de thermostaat zelf  
ingesteld te worden. Hiervoor gebruik je de handige  
eTwist App. Deze app in combinatie met de eTwistRF  
geeft volledige beschikking over alle functionaliteiten  
die de eTwistRF te bieden heeft en volledige controle  
over het verwarmingssysteem.

De eTwistRF gateway is op meerdere manieren 
(R-bus voor Remeha Ace toestellen, OpenTherm of 

Aan/Uit) aan te sluiten en is geschikt in  
combinatie met een cv-ketel of warmtepomp.  

De eTwistRF is hierdoor niet alleen flexibel te 
plaatsen, maar door zijn aansluitmethoden ook 
nog eens breed toepasbaar.

Slimme, intuïtieve bediening 
waarmee je eenvoudig de 
tempera tuur regelt.

Comfortabel thuis komen 
dankzij de gratis eTwist app.

Milieu en kosten besparend  
omdat je altijd controle hebt  
over jouw thermostaat.

Zeker van comfort omdat je 
tijdig geïnformeerd wordt over 
mogelijke storingen.

De eTwist RF is door drie aanlsuitmethoden breed inzetbaar. 

Je combineert hem daardoor eenvoudig met zowel een 

cv-ketel als een (hybride)warmtepomp.

Stuur maximaal drie  
hydraulisch gescheiden 
groepen aan met één  
gateway


