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Andere Smart ECOcontrol® panelen zijn: Aurea, Calidou, Pallazio, Auréa Bain, Actifonte, 

Bellagio, Plenitude en Douchka. 
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Smart ECOcontrol
®

  

SMART ECOcontrol® panelen zijn voorzien van twee sneltoetsen voor eenvoudig dagelijks 
gebruik, die u helpen om energie te besparen.  

Allereerst is er de sneltoets ECOcontrol®. Deze toets verandert uw stralingspaneel in een 

slimme verwarming; uw favoriete instellingen worden gebruikt als basis voor de regeling. Op 

deze manier bespaart u tijd en stroom zonder dat het u moeite kost; 

 Het paneel regelt zichzelf op basis van de vooraf door u ingestelde favoriete 

temperatuur.  

 Het paneel volgt uw dagelijks ritme 

 In geval van een niet ingestelde afwezigheid gaat het paneel automatisch over van de 

functie “dagelijks ritme” naar de stand ECO.  

Hiervoor wordt een aanwezigheid/afwezigheidsdetectie gebruikt . 

 Het paneel detecteert direct als er een raam open is gebleven. Om onnodig hoog 

verbruik te voorkomen schakelt het paneel zich zelf uit, nadat er eerst een 

waarschuwingssignaal heeft geklonken.  

 

De andere toets is die van “handbediening”. Hiermee kunt u de automatische functies stop 

zetten en kunt u een temperatuur kiezen, of de stand ECO of vorstvrij instellen 

 

Optioneel: 

Het is ook mogelijk om via de pc of middels een app op uw smartphone of tablet deze 

verwarmingstoestellen te bedienen. Hiervoor dient u het paneel te voorzien van een aparte 

uitbreidingskit voor mobiele toegang (MASTER). Wilt u meerdere panelen kunnen bedienen, 

dient u voor de overige panelen een uitbreidingskit “RECEIVER” aan te schaffen.  
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Artikelno. Vermogen W Breedte mm Hoogte mm Diepte mm*  
mmÄ 

Gewicht kg 

Model Horizontaal 

N3072SEFS 750 460 605 112 16 

N3073SEFS 1000 620 605 112 18 

N3074SEFS 1250 780 605 112 23 

N3075SEFS 1500 940 605 112 
 

28 

N3077SEFS 2000 1180 605 112 35 

Model Verticaal 

N3083SEFS 1000 420 1075 133 26 

N3085SEFS 1500 420 1510 133 33 

N3087SEFS 2000 500 1510 133 39 

Model Laag 

N3092SEFS 750 780 425 122 13 

N3093SEFS 1000 940 425 122 16 

N3095SEFS 1500 1180 425 122 22 

Accessoires  

800100005 Uitbreidingskit mobiele toegang MASTER 

800100006 Uitbreidingskit mobiele toegang RECEIVER 
  

Model en technische wijzigingen voorbehouden. *totale diepte inclusief ophangbeugels. 
 
 
 
 

 


