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Comfort in een handomdraai 

Met de komst van de Remeha qSense wordt het succes van de Remeha iSense  

in een kleiner jasje voortgezet. De qSense is een eenvoudige, kleine, compacte 

regelaar máár met dezelfde grootse comfortprestaties als de iSense.

Optimale regeling
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 tem-

peratuur 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 voor 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 mogelijk-

heden 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.

Winstpunten van de qSense
n  Fraaie vormgeving met simpele intuïtieve bediening  

(één draai-/drukknop).

n  Zeer gebruiksvriendelijk: geen complexe gebruiks-

aanwijzing nodig.

n  Compact, overzichtelijk en helder LCD-display,  

voorzien van blauw back-light (alleen bij OpenTherm 

Smart Power.)

n  Ingestelde temperatuur en gemeten temperatuur in 

een oogopslag af te lezen.

n  Handige functies als: 

- instelbare opwarmsnelheid cv, 

- instelbare maximale cv-water temperatuur, 

- tapwater ECO functie.

n Modulerende aansturing van de ketel.

n  Te combineren met elk type Remeha HR cv-ketel/

OpenTherm ketel.

n Eenvoudige installatie. 

n Eenvoudige bediening door draai-/drukknopinstelling.

n Extra functionaliteit afhankelijk van keteltype.

n Geen batterijen nodig (voeding vanuit de ketel). 

Technische gegevens
Regeling Modulerende ruimteregeling 

Temperatuur instelgebied 5°C - 35°C

Instelnauwkeurigheid Temperatuur: 0,5°C

Aansluitingen OpenTherm

Voeding OpenTherm (vanuit de ketel, geen batterijen)

Montage Direct op de wand of op een inbouwlasdoos

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

Beschermingsklasse IP20
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Uw Remeha adviseur:
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