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Verwarmen
HmIP-SK16

De laagdrempelige instap naar het intelligente huis: met de radiatorthermo-
staten van Homematic IP kunnen verwarmingsprofielen individueel worden 
ingesteld en zo zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. De thermo-
staten worden via het Homematic IP Access Point eenvoudig met een app 
ingesteld en bediend — altijd en overal.

Slim wonen, dat fascineert.

COMFORTABEL 
WONEN 
DOOR SLIM 
VERWARMEN
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COMFORTABEL VERWARMEN

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. 

SLIM BESPAREN OP VERWARMINGSKOSTEN

De raam-open-detectie zorgt ervoor dat de tempera-
tuur bij geopende ramen automatisch wordt verlaagd. 
Dit verlaagt de verwarmingskosten en zorgt voor een 
aangenaam binnenklimaat.

Bovendien kunnen de Homematic IP raam- en deur-
contacten worden geïntegreerd, zodat in combinatie 
met de verwarmingsprofielen tot 30% kostbare ver-
warmingsenergie kan worden bespaard.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

Met het Homematic IP Access Point kan de tempera-
tuur vanaf elke locatie worden geregeld met de gratis 
Homematic  IP-app. Dit betekent dat de temperatuur 
op elk moment kan worden aangepast tijdens de nor-
male verwarmingsmodus – zelfs als u onderweg bent. 

SLIMME BESTURING

De ruimtetemperatuur kan individueel worden gere-
geld. Er zijn drie bedieningsmogelijkheden: direct op 
het apparaat, via de app of comfortabel via spraak-
besturing (Amazon Alexa of Google Assistant).

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

 Boostfunctie: snel verwarmen van de ruimte

 Ecomodus: energiebesparende werking met ver-
laagde kamertemperatuur

 Kraanbeschermingsfunctie: bescherming tegen 
verkalking

 Bedieningsblokkering: bescherming tegen onge-
wilde bediening

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Access Point (netadapter, netwerkkabel)

Homematic IP radiatorthermostaat – basic (2x)

Danfoss-adapter RA

Batterijen

Montagemateriaal

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 156537A0

EAN-code 4047976565375

Apparaatcode HmIP-SK16

Verpakkingseenheid 6

Afmetingen verpakking 325 x 159 x 106 mm

Gewicht incl. verpakking 1119,3 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Access point:

Voedingsspanning Netadapter (5 V)

Voedingsspanning netadapter 

(ingang)
100 V - 240 V/50 Hz

Opgenomen vermogen bij stand-by 1,1 W

Afmetingen (b x h x d) 118 x 104 x 26 mm

Zendfrequentieband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 400 m

Radiatorthermostaat:

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

Batterijlevensduur 2 jaar (typ.)

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

Typisch bereik in het vrije veld 250 m

Draadaansluiting M30 x 1,5 mm

Radiatoren automatisch of 
handmatig regelen

Individuele verwarmings-
profielen via de gratis 
Homematic IP app  
aanmaken

Access Point — verbindt 
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 op het informatieblad van het betreffende apparaat.


