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Volledige thermostaat
De eTwist is naast een veelzijdige thermostaat ook een 
volledige thermostaat. Dat wil zeggen dat je zowel op de 
eTwist als op de eTwist app beschikt over volledige func-
tionaliteit. Door middel van de ingebouwde wifi module 
verbind je de eTwist met het lokale wifi netwerk en kan de 
eTwist gebruikt worden in combinatie met de eTwist app.

Geen behoefte aan bediening via de app? Geen probleem, 
alle noodzakelijke instellingen om comfortabel en behaag-
lijk te verwarmen zijn in te stellen op de eTwist thermo-
staat. Aan jou de keuze.

Combi Comfort Systemen
Zowel de Remeha Calenta als de Tzerra Plus zijn beschik-
baar als Combi Comfort Systeem. Zo vormen de cv-ketel 
en de eTwist samen een comfortabele combinatie voor 
eindgebruiker en installateur.

Met de slimme Remeha eTwist thermostaat en handige eTwist app regel je in een 
handomdraai de temperatuur. Snel, gemakkelijk en intuïtief, waar je ook bent. Ideaal 
voor wanneer de dag een keer anders loopt dan gepland. Geen smartphone of  
tablet? Geen probleem, want met de slimme draai-/drukknop beschik je ook zonder 
wifi over de volledige functionaliteit.

Altijd beschikken over de volledige 
functio naliteit. Zowel op de eTwist 
als op de eTwist app.
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Gateway

De eTwist wordt standaard geleverd met 
een gateway. Deze gateway wordt tussen 
de eTwist en de cv-ketel geplaatst en 
zorgt er voor dat de eTwist op basis van 
OpenTherm met de cv-ketel communi-
ceert.  
In de Combi Comfort Systemen wordt  
de gateway standaard in de cv-ketel  
in gebouwd. In de toekomst zullen alle 
nieuwe Remeha cv-ketels geen gebruik 
meer maken van de gateway en zal  
de eTwist rechtstreeks op de cv-ketel  
worden aangesloten.

Klokprogramma
Gemakkelijk en snel in te stellen. Kies een 

programma dat past bij jou leefstijl en de 

eTwist zorgt er voor dat je huis altijd op 

de juiste temperatuur is. Geheel naar jouw 

wens! Omdat de ene week de andere niet 

is, beschikt de eTwist bovendien over drie 

klokprogramma’s, zodat je zonder te veel 

moeite kunt wisselen van klokprogramma.

Dagprogramma
Op basis van standaard activiteiten en 

temperaturen stel je snel en eenvoudig je 

dagprogramma samen. Standaard beschikt 

de eTwist over zes instel momenten per dag.

Vakantieprogramma
Ideaal voor wanneer je langere tijd van huis 

bent en niet onnodig jouw huis wilt verwar-

men. Bij terugkomst vervolgt de eTwist haar 

originele programma en is jouw huis weer 

behaaglijk warm.

› Get connected
  Altijd en overal je verwarming  
  bedienen via smartphone of tablet.

› Get in control
  Inzicht in je energie verbruik.

› Get comfort
  Een comfortabel en behaaglijk  
  huis, afgestemd op jouw wensen.
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eTwist  
alle punten
op een rij

›  Volwaardige klokthermostaat,  
ook zonder app!

› Altijd en overal te bedienen

› Keuze uit ruimteregeling en weers-
 afhankelijke regeling (i.c.m. buitenvoeler)

› Eenvoudige klokprogramma’s

› Keuze uit 3 klokprogramma’s 

› Vakantieprogramma instellen

› Eenvoudig warmwaterprogramma instellen

› Snelmenu voor ‘quick access’ 

› Actieve storingsmelding

› Overzicht van cv-ketel storingen*

› Inzicht in energieverbruik*

›  Meerdere smart devices te koppelen  
aan een eTwist

› Contactgegevens installateur 

› Keuze uit meerdere talen 

› Duidelijke hulpteksten

› Automatische updates (gratis)

› Geen abonnementskosten

› OpenTherm compatibel

* Alleen voor daarvoor geschikte cv-ketels

Intuïtief, overzichtelijk,
verdraaid gemakkelijk

Een groot overzichtelijk kleuren display, een 
makkelijk te bedienen draai-/drukknop en een 
heldere menu indeling. Deze drie zaken maken 
de eTwist tot een uiterst gebruiksvriendelijke 
thermostaat die door iedereen te bedienen is.  

De menu bediening is zo overzichtelijk vormge-
geven dat het lezen van de handleiding zo goed 
als overbodig is. De ingebouwde wifi module 
zorgt er bovendien voor dat je de temperatuur 
op elke gewenste plek in huis, maar ook buitens-
huis, kan instellen door middel van de gratis 
eTwist app. Ideaal voor wanneer het een keer  
iets anders loopt dan gepland!

Bedieningsgemak
voor iedere gebruiker



Verdraaid handig! 
De thermostaat hangt niet langer alleen aan de  
muur maar volgt jou! Waar je ook gaat of staat. Met  
de handige eTwist app kun je met een paar swipes je 
temperatuur instellen. Vanaf je werk voordat je naar 
huis gaat, of gewoon lekker lui vanaf de bank. De app 
beschikt over nagenoeg dezelfde functio naliteit als de 
eTwist aan de muur. Wel zo makkelijk. 

De eTwist app is geschikt voor smartphones en tablets 
van Android en Apple. De app is te downloaden in de 
App Store en Google Play Store.
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Met een paar swipes 
je temperatuur regelen.
Ideaal voor als de dag 
eens anders loopt dan 
gepland.

 app
Jouw thermostaat in je broekzak
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Technische gegevens
eTwist
Afmetingen

Gateway
Afmetingen

Gateway
Aansluitwijze

121 mm
84 mm

29 mm

29 mm
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Informatie ErP fiche In combinatie met 

modulerende cv-ketel

In combinatie met  

modulerende cv-ketel  

met buitensensor

In combinatie met 

aan/uit cv-ketel

eTwist

Klasse 5 6 4

Bijdrage aan efficiënt energieverbruik  

bij het verwarmen van een ruimte

3% 4% 2%

De eTwist is uitgerust met ‘eSMART inside’. eSMART staat voor de digitale mogelijkheden die Remeha biedt en gaat bieden. De 
basis wordt gevormd door nieuwe besturingselektronica, die niet alleen de ketels zelf op een uiterst betrouwbare, comfortabele en 
slimme wijze aansturen, maar ook mogelijkheden schept om een intelligente ‘connected’ omgeving te creëren. 


