
Starterset
Ruimteklimaat
HmIP-SK1

De eenvoudige instap in de slimme verwarmingsbesturing: met individuele 
verwarmingsprofielen van de radiatorthermostaat en intelligente ventilatie 
met het raamcontact kan tot 30 % waardevolle energie worden bespaard. 
Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO2-uitstoot en zorgt 
bovendien voor een aangenaam binnenklimaat.

Slim wonen, dat fascineert.

NU BEGINNEN!

VERWARMINGSKOSTEN 
VERLAGEN, COMFORT 
VERHOGEN
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EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig 
met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare 
verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo 
wordt er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is.

BEWAAKT RAMEN EN DEUREN

Het raam- en deurcontact detecteert betrouwbaar 
geopende ramen of deuren. De kamertemperatuur 
wordt onmiddellijk verlaagd om geen energie te 
verspillen. Met het sluiten van het raam wordt 
automatisch weer naar de comforttemperatuur 
teruggekeerd.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de 
individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig 
met de app zowel thuis als onderweg, direct aan het 
apparaat of heel comfortabel met spraakbesturing 
(bv. via Amazon Alexa).

VEILIG EN COMFORTABEL, OOK VAN ONDERWEG

Via de Homematic IP App kan de gewenste 
temperatuur te allen tijde flexibel worden ingesteld – 
ook van onderweg, als men bijv. eens vroeger naar 
huis komt dan verwacht.

Voor het veilige gevoel geeft de app het openen van 
ramen en deuren meteen aan.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

 Fluistermodus: superstille werking voor 
slaapkamers

 Boostfunctie: snel verwarmen van de ruimte

 Ecomodus: energiebesparende werking met 
verlaagde kamertemperatuur

 Kraanbeschermingsfunctie: bescherming tegen 
verkalking

 Bedieningsblokkering: bescherming tegen 
ongewilde bediening

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Access Point (netadapter, netwerkkabel)

Homematic IP Radiatorthermostaat (3x Danfoss-adapter, steunring)

Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch (wit en bruin)

Batterijen

Montagemateriaal

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 142546A0

EAN-code 4047976425464

Apparaatcode HmIP-SK1

Verpakkingseenheid 6

Verpakkingsafmetingen 325 x 159 x 106 mm

Gewicht incl. verpakking 1261,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Access point:

Voedingsspanning Netadapter (5 V)

Afmetingen (B x H x D) 118 x 104 x 26 mm

Typisch bereik in het vrije veld 400 m

Radiatorthermostaat:

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR06/Mignon/AA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Afmetingen (B x H x D) 58 x 71 x 97 mm

Typisch bereik in het vrije veld 300 m

Draadaansluiting M30 x 1,5 mm

Raam- en deurcontact:

Voedingsspanning 1x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

Afmetingen (B x H x D) 102 x 15 x 20 mm

Typisch bereik in het vrije veld 300 m

Stuurt de radiator 
automatisch of handmatig

Individuele verwar-
mingsprofielen via de 
gratis Homematic IP App

Detecteert betrouw-
baar het openen of 
sluiten van ramen / 
deuren

Verbind de apparaten via 
de cloud met de app

INSTAP NAAR HET SMARTHOME

Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome 
te allen tijde mogelijk dankzij een grote keuze aan 
Homematic IP apparaten.

EENVOUDIGE 

MONTAGE 

ZONDER 

GEREEDSCHAP

Meer technische details en informatie 
vindt u in het informatieblad van het betreffende apparaat.


