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die u ooit heeft gevoeld



Remeha iSense 
De slimste kamerthermo

Met de iSense zet Remeha een nieuwe standaard voor een 

prettig leefklimaat in uw woning. De iSense is een kwalitatief 

hoogstaande thermostaat/regelaar met een revolutionaire 

intuïtieve bediening. De iSense koppelt bedieningsgemak 

aan uitgebreide mogelijkheden. In combinatie met de 

Remeha Calenta condenserende gaswandketel biedt de 

iSense bovendien nóg meer voordelen.

 

Gebruiksvriendelijk
Het intuïtieve karakter van de iSense is aan het ontwerp al af te zien. 

Net als uw favoriete muziekspeler of mobiele telefoon heeft de iSense 

slechts twee drukknoppen en een draai-/drukknop. U heeft geen complexe 

gebruiksaanwijzing nodig, de iSense wijst zich vrijwel vanzelf uit. U bent 

binnen enkele minuten vertrouwd met alle mogelijkheden en instellingen.

Overzichtelijk en duidelijk
De iSense heeft een groot LCD-scherm, voorzien van een helder blauw 

backlight: duidelijk afleesbaar en overzichtelijk vormgegeven. Ook tijdens 

het instellen van de iSense biedt het display rust en overzicht. Met het 

scrollmenu navigeert u razendsnel door de instellingsmogelijkheden. Bij 

bijzondere functies geeft het menu met één druk op de knop hulpteksten 

met uitleg. Daarna kunt u direct de gewenste keuze maken.

Dankzij het grote scherm met grafische display is ook het instellen, 

uitlezen en veranderen van klokprogramma’s bijzonder overzichtelijk: u 

kunt met de iSense het complete klokprogramma van een dag in één keer 

bekijken.
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ostaat die u ooit heeft gevoeld

Draadloos
De iSense is ook verkrijgbaar in een draadloze versie: iSense RF.

Naast alle bekende voordelen biedt deze versie meer flexibiliteit. Er is geen draadverbinding meer nodig tussen de verwarmingsketel 

en de thermostaat. Hierdoor kan u de iSense RF eenvoudig plaatsen op de ideale locatie, zonder extra kap- of breekwerk.

De iSense RF wordt samen met de iBase geleverd. Deze radiofrequente zender/ontvanger wordt bij de verwarmingsketel geplaatst, 

en de iSense RF wordt vervolgens in de referentieruimte gehangen. De communicatie tussen de iSense RF en de iBase is draadloos. 

Elke iBase wordt automatisch gelinkt bij inbedrijfstelling. De communicatie tussen de verwarmingsketel en de iBase verloopt via het 

OpenTherm™ protocol. Daardoor zijn de iSense producten compatibel met bijna alle Remeha producten.

Remeha Calenta en Remeha iSense
de winnende combinatie!

De Calenta is universeel toepasbaar, maar vormt een extra comfortabele combinatie met de Remeha iSense. De iSense is 

een revolutionaire nieuwe kamerthermostaat/regelaar, die uitblinkt door de unieke manier waarop hij communiceert met de 

condenserende gasketel. En mocht er, om welke reden ook, niet tijdig onderhoud zijn gepleegd, dan verwittigt de ketel u via het 

display op de benodigde onderhoudsbeurt.

De Remeha iSense heeft, net als de Calenta zelf, een groot display: zodra 

u de iSense bedient, treedt de blauwe achtergrondverlichting in werking 

voor een duidelijke schermweergave. De iSense werkt met scrollmenu’s 

en duidelijke hulpteksten. U heeft voor de iSense absoluut geen complexe 

gebruiksaanwijzing nodig. Door het toevoegen van een optionele 

buitenvoeler kan de Remeha iSense dienst doen als weersafhankelijke 

regelaar. Voor één fraai geheel kan u de iSense ook integreren in de 

Calenta.



Remeha qSense 
De nieuwe no-nonsense regelaar!

Met de komst van de qSense wordt het succes van de 

Remeha iSense in een kleiner jasje voortgezet. De qSense 

is een eenvoudige, kleine, compacte regelaar met dezelfde 

comfortprestaties als de iSense.

No-nonsense
De qSense is dé ideale regelaar voor diegene die op een eenvoudige, snelle

manier de kamertemperatuur wil veranderen. Met slechts één draai aan de knop stelt 

u snel en eenvoudig de gewenste temperatuur in. Het compacte, overzichtelijke, blauw 

verlichte display laat duidelijk de gemeten en de ingestelde temperatuur zien.

Daarnaast zorgen de uitgekiende regelstrategie en modulerende werking van de 

thermostaat voor een optimale benutting van de ketel en een comfortabel en behaaglijk 

warmte gevoel.

IQ van Remeha
Of u nu een simpele thermostaat wilt waarmee u alleen de temperatuur kunt veranderen 

of een thermostaat met een uitgebreide regeling met veel mogelijkheden en extra’s. 

Remeha heeft het IQ om dit te realiseren. Om op een simpele manier de temperatuur 

in te stellen kiest u voor de 

qSense. Indien u over meer 

mogelijkheden wilt beschikken, 

zoals een klokprogramma of 

weersafhankelijke regeling, dan 

kiest u voor de iSense.

Remeha komt ook overal
Remeha komt in heel Europa over de 
vloer. In woonhuizen en kantoren, maar 
ook in projecten zoals bij Lotus Bakeries, 
Kinepolis bioscopen, Ikea, S.M.A.K., 
VLOS, Nike, Caterpillar, Zara,… 



De iSense® in een oogopslag

Functioneel:
   informatiemenu met actuele informatie

  digitale ingang

 extra functionaliteit in combinatie met 

de Remeha Calenta condenserende 

gaswandketel

   verhoogt het al zeer hoge 

jaargebruiksrendement van de Calenta

Veelzijdig:
  te combineren met elk type Remeha 

condenserende gasketel

  geschikt voor zowel ruimteregeling als 

weersafhankelijke regeling

  in te bouwen in Remeha-ketels: Calenta,

Quinta PRO, Gas 210 ECO PRO

  automatische overschakeling van zomer- naar 

wintertijd en vice versa

  openhaardfunctie

  meerdere talen mogelijk

  pincode instellen mogelijk

Intuïtief: 
  fraaie vormgeving met eenvoudige, intuïtieve 

bediening (2 druktoetsen, 1 draai-/drukknop)

  zeer gebruiksvriendelijk: geen complexe 

gebruiksaanwijzing nodig

  helder LCD-display, bij bediening voorzien 

van blauwe achtergrondverlichting

  uitgebreide instellingsmogelijkheden met 

handig en helder hulp(scroll)menu

  3 gebruikersniveaus (eenvoudig, standaard

en uitgebreid)

  snelkeuzes (direct temperatuurregeling te 

kiezen: klokprogramma, continu dag, continu 

nacht, vorstbeveiligd, zomerstand, openhaard)

  ook naadloos te integreren in de 

ketelbehuizing, bij weersafhankelijke regeling

De qSense® in een oogopslag

De winstpunten van de qSense:
 Fraaie vormgeving met simpele intuïtieve 

bediening (één draai-/drukknop).

 Zeer gebruiksvriendelijk: geen complexe 

gebruiksaanwijzing nodig.

 Compact, overzichtelijk en helder LCD-display, 

voorzien van blauw back-light (alleen bij 

OpenTherm™ Smart Power.)

 Ingestelde temperatuur en gemeten 

temperatuur in een oogopslag af te lezen.

 Handige functies als:

- instelbare opwarmsnelheid cv,

- instelbare maximale cv-water temperatuur,

- tapwater ECO functie.

 Modulerende aansturing van de ketel.

 Te combineren met elk type Remeha HR

cv-ketel/ OpenTherm™ ketel.

 Eenvoudige installatie.

 Eenvoudige bediening door draai-/

drukknopinstelling.

 Extra functionaliteit afhankelijk van keteltype.

 Geen batterijen nodig (voeding vanuit de 

ketel).



Technische gegevens iSense

Technische gegevens qSense

Programma’s 2 klokprogramma’s met 6 schakelpunten per dag

boiler klokprogramma met 6 schakelpunten per dag

vakantieprogramma met ruimte voor 16 perioden

dag- en nachtstand, vorstbeveiliging, zomerstand, openhaardstand

Instelnauwkeurigheid temperatuur: 0,5 °C

klokprogramma: 10 minuten

Temperatuur instelgebied 5-35 °C

Aansluitingen OpenTherm™

digitale ingang

Display grafisch/segmenten met blauwe displayverlichting

Zomer-/wintertijdomschakeling automatisch

Regeling Modulerende ruimteregeling

Temperatuur instelgebied 5°C - 35°C

Instelnauwkeurigheid Temperatuur: 0,5°C

Aansluitingen OpenTherm™

Voeding Voeding OpenTherm™ (vanuit de ketel, werking zonder batterijen)

Montage Direct op de wand of op een inbouwlasdoos

Display
LCD-display met blauwe displayverlichting (displayverlichting
alleen met OpenTherm™ SmartPower)

Beschermingsklasse IP20
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Remeha Mampaey nv
Koralenhoeve 10, B-2160 Wommelgem 
T 03 230 71 06, F 03 230 11 53, info@remeha.be, www.remeha.be
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