Nieuwe badkamer
of upgrade
Danfoss ECtemp Touch

Danfoss ECtemp Touch is compatibel met 90% van de frames die
momenteel op de markt beschikbaar zijn. Dit geeft u de volledige
vrijheid om zowel een nieuw als een bestaand elektrisch vloer
verwarmingssysteem te upgraden. De Danfoss ECtemp Touch is ook
te gebruiken in combinatie met de oude bestaande vloerverwarmings
matten en temperatuursensoren van andere merken.

Elektrische vloerverwarming?
Kies voor strak design
en snel programmeren

Tot

12%
extra besparing
dankzij slimme
functies.

Compatibel met 90% van de frames die momenteel op de markt beschikbaar zijn.
Berker
Modul 2
Q3
S2

Busch Jaeger
Reflex SI
Reflex SI Linear

Gira
E2

Jung
Hager
A500 1
Kallysto
Kallysto Art1
Kallysto Stil2

Merten
1-M
Atelier-M
M-Plan
M-Smart

Schneider
Exxact Design
Exxact Basic White
Exxact Brushed steel
Exxact Glass

Complete sets
Voor optimaal installatie- en bestelgemak
heeft Danfoss complete set verpakkingen.
De installatie van de set is erg eenvoudig; mat
op de (bestaande) vloer plakken, tegellijm of
egaline aanbrengen, tegels leggen... en klaar!
De Danfoss vloerverwarming sets zijn leverbaar in oppervlakte van 1 tot en met 10 m².

Geen uitleg nodig met
Danfoss elektrische
vloerverwarming
vloerverwarming.danfoss.nl
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Complete set
of losse thermostaat?

Slimme functies
verbeteren efficiëntie

Complete sets inclusief thermostaat

Danfoss ECtemp Touch
Elektrische vloerverwarming verbruikt gemiddeld 150 Watt per m2 en
wordt meestal slechts een paar uur per dag gebruikt. Om deze reden
is elektrische vloerverwarming een energie-efficiënte manier om je
badkamer te verwarmen zonder de gehele cv-installatie op te stoken.
Om zowel comfort als energiebesparing te verhogen, heeft de Danfoss
ECtemp Touch een aantal geavanceerde energiebesparende functies:

EFTM 150/1 Touch

1 m2

088L5555

EFTM 150/1,5 Touch

1,5 m2

088L5560

EFTM 150/2 Touch

2

2 m

088L5500

EFTM 150/2,5 Touch

2,5 m2

088L5505

EFTM 150/3 Touch

3 m2

088L5510

EFTM 150/3,5 Touch

3,5 m2

088L5515

EFTM 150/4 Touch

4 m2

088L5520

EFTM 150/5 Touch

2

5 m

088L5525

EFTM 150/6 Touch

6 m2

088L5530

EFTM 150/7 Touch

7 m2

088L5535

EFTM 150/8 Touch

8 m2

088L5540

EFTM 150/9 Touch

9 m2

088L5545

EFTM 150/10 Touch

10 m

088L5550

2

Losse Thermostaat
ECtemp Touch

RAL 9016

088L0128

5

jaar garantie.
Niet alleen een
winnaar op uitstraling,
maar ook op garantie
en service.

Een altijd passende oplossing voor
bestaande en nieuwe
vloerverwarmingsystemen

Vervangen van
bestaande thermostaat

Eenvoud om van
te genieten

Veel bestaande thermostaten worden niet efficiënt gebruikt omdat
de handleiding kwijt is of het apparaat gebruiksonvriendelijk is.
Reden genoeg om te kiezen voor meer eenvoud, energiebesparing
en design.

De ECtemp Touch is ontworpen met als doel: gebruikers ultiem design,
comfort en eenvoud te bieden.

Waarom de oude thermostaat vervangen:
• Eenvoudige en intuïtieve touchscreen bediening
• Strak, stijlvol design en past in 90% van de bestaande inbouwramen
• Slimme energiebesparende functies verlagen de energiekosten

• Open raam detectie schakelt de
vloerverwarming automatisch uit
• De nieuwste generatie zelflerende timer,
optimaliseert zowel begin- als eindtijd van
de comfortperiode
• Uitlezen energieverbruik: bewustzijn is de
sleutel tot maximale besparing

Deze eenvoudig te programmeren thermostaat biedt twee
programmeerbare comfortperiodes per dag. Met de slimme ‘kopieer
tijd’ functie kunt u een tijdschema kopiëren naar een andere dag van
de week. Of stel eenvoudig een tijdprogramma in voor elke dag.
Danfoss ECtemp Touch is ontworpen om zo efficiënt mogelijk het
gewenste comfort te bereiken, precies wanneer u het nodig hebt.

De combinatie van deze slimme
functies leid tot een extra besparing
tot 12% ten opzichte van andere
verkrijgbare thermostaten in de markt.

