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Regelingen

Vaillant thermostaten:

Stijlvol, eenvoudig instelbaar en functioneel
Vaillant heeft een uitgebreid assortiment thermostaten, van eenvoudig handmatig instelbaar tot een draadloze
versie die uw hr-ketel aanstuurt op basis van de buitentemperatuur. Het is maar net wat uw persoonlijke wensen zijn,
maar voor alle thermostaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen zijn en stijlvol zijn vormgegeven.

calorMATIC 370(f) en 470(f)

calorMATIC 350 en 450

VRT 50

Stijlvol

Stijlvol

• Witte thermostaat met display voor actuele en gewenste

• Hoogglans zwart met groot blauw verlicht display (8,5cm)

• Wit met blauw verlicht display (7 cm) en full text (NL);

temperatuur;

• 350 is de kamerthermostaat en 450 regelt weer- of ruimte-

en full text (NL);
• 370 is de kamerthermostaat en 470 regelt weer- of ruimte-

• Eenvoudig handmatig instelbaar.

afhankelijk.

afhankelijk;
• 370f/470f communiceren draadloos met Vaillant ketel en

Bedieningsgemak
• Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;

buitensensor.

• Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te
passen.

Bedieningsgemak
• Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;
• Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te

Functioneel
• De status van de cv-installatie kan via het menu worden uit-

passen;
• Comfort- ☼ en verlagingstemperatuur  zijn met 1 klik te

gelezen;
• Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.

wijzigen.
Functioneel

Heeft u een open haard, kies dan voor een 450/470(f)

• De status van de cv-installatie kan via het menu worden uit-

zodat ook de andere kamers op temperatuur kunnen

gelezen;

blijven.

• Geschikt voor aansturing van 2 verwarmingscircuits;

Technische specificaties calorMATIC en VRT
Omschrijving

• Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.
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Draadloos

Buitensensor 470f

VR 81/2

Weersafhankelijk (incl. buitensensor)

De verbinding van de buiten-

Afstandsbediening voor de

Display

sensor 470f met de calorMATIC

calorMATIC 470f waarmee

470f is draadloos, dus eenvoudig overal te plaatsen.
Wordt gevoed door lichtcel,
dus geen batterijen nodig.

√
√

√

85

85

85

85

70

70

50

Symbolen

√

√

√

√

√

√

√

de temperatuur van een

Tekst

√

√

√

√

√

√

2de verwarmingscircuit kan

Handmatig instelbaar

√

√

√

√

√

√

worden geregeld.

Dag/week programma

√

√

√

√

√

√

√

√

mm

Buitensensor met lichtcel

√

√

Geschikt voor 2e verwarmingscircuit
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√

√

√

√

√

√

Aan/uit of modulerend via eBUS

√

√

√

√

√

√

Afmetingen (hxbxd)

√

mm

√

115 x 147 x 50 115 x 147 x 50 115 x 147 x 50 115 x 147 x 50 97 x 147 x 50 97 x 147 x 50 97 x 97 x 27

2/3

Waarom Vaillant?
• Thermostaten met stijlvol bedieningsgemak

Meer informatie? Uw installateur helpt u graag verder.

• Hr-ketels met de hoogste rendementen

U bent ook welkom op www.vaillant.nl en bij de Consu-

• Door en door betrouwbare techniek

mentenservice: (020) 565 94 20.

• Groot comfort in verwarming en warm water
• Van comfortklassen CW 3 tot maar liefst CW 6++

Uw Vaillant installateur

Vaillant BV

Afdeling Consumentenservice

Paasheuvelweg 42

Postbus 23250

Telefoon (020) 565 92 00

1 100 DT Amsterdam

Fax (020) 696 93 66

www.vaillant.nl

info@vaillant.nl
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• Heeft zich al in miljoenen huizen bewezen

