
Radiatorthermostaat –  
basic
HmIP-eTRV-B

Met of zonder centrale: de slimme radiatorthermostaat van Homematic IP 
bespaart tot 33% waardevolle energie bij het verwarmen. Dit vermindert de 
verwarmingskosten, verlaagt de CO2-uitstoot en zorgt bovendien voor een 
aangenaam binnenklimaat.

EENVOUDIG BE-
GINNEN MET SLIM 
VERWARMEN

Slim wonen, dat fascineert.

PUSH
toPAIR
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EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met 
de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwar-
mingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt 
er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is. En 
tijdens het luchten wordt de kamertemperatuur auto-
matisch verlaagd met behulp van de raam-open-de-
tectie.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de in-
dividuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met 
de app zowel thuis als onderweg, met de knoppen di-
rect aan het apparaat of heel comfortabel met spraak-
besturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

RAAM-OPEN-DETECTIE

Geopende ramen en deuren worden gedetecteerd 
via de raam-open-detectie of nog nauwkeuriger in 
combinatie met een Homematic IP Raam- en Deur-
contact. De kamertemperatuur wordt automatisch 
verlaagd, om geen energie te verspillen.

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Radiatorthermostaat – basic

Adapter Danfoss RA

Steunring

Montagemateriaal

1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 153412A0

EAN-code 4047976534128

Apparaatcode HmIP-eTRV-B

Verpakkingseenheid 36

Afmetingen verpakking 122 x 140 x 97 mm

Gewicht incl. verpakking 340,0 g

TECHNISCHE GEGEVENS

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

Stroomopname 100 mA max.

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP20

Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C

Afmetingen (b x h x d) 57 x 68 x 102 mm

Gewicht 185 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0 - 868,6 MHz  

869,4 - 869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 250 m

Aansluiting M30 x 1,5 mm

Individuele verwar-
mingsprofielen via de 
gratis Homematic IP App

VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

De wartelmoer maakt een veilige montage op alle 
gangbare radiatorkranen met M30-draad mogelijk. De 
montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de 
verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te 
worden afgelaten.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

 Boostfunctie om de kamer snel te verwarmen

 Eco-modus voor een energiebesparende werking 
met verlaagde kamertemperatuur

 Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen ver-
kalking te bescherming

 Vergrendeling ter bescherming tegen ongewilde 
bediening

FLEXIBELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Onafhankelijke werking (push-to-pair):

 Handmatige bediening en configuratie direct aan 
het apparaat, bijv. instellen van een verwarmings-
profiel, vakantiemodus, temperatuurwijzigingen 
enz.

 Direct aanleren van tot acht raam- en deurcon-
tacten (HmIP-SWDM) en een wandthermostaat 
(HmIP-WTH-B) mogelijk

In het smarthome met Homematic IP Access Point:

 Configuratie en bediening via de gratis Homema-
tic IP Smartphone App

 Flexibele uitbreiding tot een omvattend smar-
thome altijd mogelijk

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Onafhankelijke werking (push-to-pair)

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners


