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De intelligente schakelaar voor je verwarmingsradiator
De FRITZ!DECT 300 is een nieuw product van AVM: een slim apparaat dat de thermostaatknop van
je verwarmingsradiator vervangt en de temperatuur van het vertrek regelt naar jouw ideale
waarde. Intelligent, kostenbesparend en gemakkelijk en plezierig te bedienen.
Hieronder een korte nadere introductie van dit nieuwe FRITZ!-product.
Uw multifunctionele FRITZBox
Zoals bekend: met een FritzBox heb je een zeer veelzijdig apparaat in huis. De FritzBox is
internetmodem , WiFi-router, telefooncentrale en nu dus ook Home Automation Centre. De
FRITZ!DECT 200 is al enkele jaren op de markt: een intelligent stopcontact waarmee je
bijvoorbeeld verlichting kan schakelen. De bediening hiervan zit in het menu van je FRITZ!Box. Met
de introductie van de Fritz!DECT300 kan je vanaf vandaag de temperatuur in je huis ook regelen
via je FRITZ!Box.
En dat allemaal zonder dat een installateur langs hoeft te komen.
Ingebruikname DECT 300: stappenplan
Na de aanschaf van de FRITZ!DECT 300 doorloop je de volgende stappen:
A.] Je vervangt je bestaande thermostaatknop door een FRITZ!DECT300
B.] Je meldt de Fritz!DECT300 aan op je FRITZ!Box en kalibreert hem.
C.] Je stelt het gewenste temperatuurprofiel in.
Ad A.] Er zijn verschillende typen verwarmingsknoppen op de markt. Nog altijd zien we veel
verwarmingsradiatoren uitgerust met een OPEN-DICHT knop. Hier is de Fritz!DECT300 niet
inzetbaar. Vervang eerst de OPEN-DICHT knop voor een thermostaatknop op je radiatoren. Of
neem contact op met een installateur die dit voor je kan doen.
Niet alle thermostaatknoppen zijn gelijk. In onderstaand tabelletje kan je welke er op de markt zijn
en of de FRITZ!DECT300 toepasbaar is. Voor de modellen bij de thermostaat van het merk
DanFoss is dit een fluitje van een cent. Je kunt de FRITZ!DECT300 er zonder moeite direct op
koppelen. Voor enkele andere merken is een verloopje of
koppelstukje nodig. Die zijn niet duur en makkelijk te verkrijgen.

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

In onderstaande tabellen vind je een overzicht.
Zoek hierin jouw thermostaatknop op en kijk t. Kijk wat er bij jouw type thermostaatknop staat.

Ad B.] Eenmaal op de radiator gemonteerd, is het voldoende om alleen de batterij te plaatsen. Het
display geeft vervolgens met een antennetekentje aan dat de FRITZ!DECT 300 in activatiemode
staat. Door 6 seconden op de DECT-knop op de FRITZ!Box te drukken worden de 2 apparaten
gekoppeld. Kalibreren is nodig om de juiste openingsstand, van minimum naar maximum, door te
geven aan de FRITZ!Box. Dit kalibreren doe je eenvoudig met een druk op een knop op de
FRITZ!DECT 300.
Ad C.] In het Smart Home menu van de FRIZ!Box zie we één of meerdere aangemelde
FRITZ!DECT300 apparaten. Je kunt in het overzicht direct de gewenste temperatuur instellen. Klik
je op de eigenschappen van de FRITZ!DECT 300, dan kun je de uitgebreide instellingen, zoals
tijdsschema, vakantie-instelling en gevoeligheid instellen. Ook kun je de
temperatuurgeschiedenis van de afgelopen 24 uur bekijken.
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