Remote Control
De nieuwe MAGNUM Remote Control slimme WiFi thermostaat (MRC) is de meest
geavanceerde op de markt. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe thermostaat zijn
we allereerst uitgegaan van gebruikersgemak. De MRC thermostaat heeft daarom
een compleet nieuwe gebruikersinterface die vanaf het scherm en een app
eenvoudig en intuïtief te bedienen is.
Slim geregeld
De MRC berekent zelf de opwarmtijd. Je hoeft alleen maar in te geven in welke periodes
je een warme vloer wilt hebben. Hij leert gaandeweg de ideale opwarmtijd van de vloer
en past daar automatisch zijn programma op aan. Dus stel je in dat je de vloer om 7 uur
’s ochtends op 23°C wilt hebben dan doet de thermostaat de rest.
3 in 1 bediening
De MAGNUM MRC is te bedienen via het aanraakscherm op de thermostaat. Daarnaast
kan je de thermostaat altijd en overal op afstand bedienen via je smartphone via de App
(iOS en Android). Tevens werkt hij samen met de spraakassistenten van Google en
Amazon. Hiermee kun je de thermostaat hoger of lager zetten of vragen wat de huidige
temperatuur van je vloer is. Handig voor als je bijvoorbeeld in de auto zit en niet je
mobiel handmatig mag gebruiken.
Standaard geleverd bij iedere set
De MAGNUM Remote Control (MRC) wordt standaard geleverd bij iedere MAGNUM
Mat, Foil en Cable vloerverwarmingsset inclusief een ingebouwde luchtsensor en
vloersensor. Door het slimme ontwerp past deze inbouw thermostaat op vrijwel ieder
enkel- en meervoudig schakelmateriaal.
Houten vloeren
De MAGNUM MRC heeft tevens een houten vloerfunctie waarbij de temperatuur
gelimiteerd wordt tot 28°C. Dit maakt de MAGNUM MRC de perfecte en veilige
oplossing voor ieder elektrisch verwarmingssysteem.
Voorzien van:
• WiFi (2.4 Ghz)
• Volledig touchscreen
• Kleurendisplay
• Slimme gebruikersinterface
• Open raam functie
• Tot 3 periodes per dag in te stellen
• 4 kleuropties: Geel, Cyaan, Magenta en Groen
• Nachtscherm
• Ondersteuning in 9 talen
• App voor iOS en Android
• Te bedienen buiten uw netwerk via 3G/4G
• Werkt met Amazon Alexa en Google Assistant (ondersteuning in diverse talen)
• Automatisch opstartmenu
• Intelligent en zelflerend
• Langzame opstartfunctie
• Houten vloerfunctie (gelimiteerd 28°C)
• Back-up functie
• Automatische zomer- & wintertijd
• Multi programma functie (tot 3 periodes p/dag)
• Meertalig te programmeren
• Inclusief vloersensor (12K) en luchtsensor

Garantie
2 jaar garantie op de elektrotechnische werking en vloersensor.

Voltage: 230V - 50/60 Hz
Max. belasting: 16 Amp. / 230V
Temp. bereik: +5/+40ºC
Behuizing: IP21
Standaard kleur: Polar wit (RAL 9010)
Sensor: Vloersensor (12K) en ingebouwde ruimtesensor
Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
Keuringen : FI / CE
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Artikelnummer: 825100
EAN: 8718581999589
Fabrikant: MAGNUM Heating Group B.V. Nederland

Geschikt schakelmateriaal:
• Busch-Jaeger Balance SI 1721-914
• Busch-Jaeger Future Linear
• Gira Event
• Gira E2
• Gira Standaard 55
• Hager Berker S.1
• Jung A500
• Jung AC581
• Jung LS990 i.c.m. tussenraam CD561Z5WW
• Jung CD500 i.c.m. tussenraam LS961Z5WW
Privacy en gegevensbescherming:
Om uw privacy en gegevens te waarborgen is de MAGNUM Remote Control WiFi
thermostaat TRUSTe gecertificeerd en valt hij onder de richtlijnen volgens de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) (EU: GDPR).
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