
THERMOSTATISCHE REGELINGEN VOOR XLS PANELEN   
TECHNISCHE FICHE

XLS regelingen

Select XLS panelen

SmartLife 
mobiele App

T-PL plug-in Wi-Fi thermostaat

T-MT bedrade Wi-Fi thermostaat

De T-BT heeft 
geen app-
bediening

Select XLS thermostatische regelingsopties  

Alle Herschel Select XLS-panelen zijn uitgerust met een ingebouwde SMART-R XLS-ontvanger aan de achterkant van het paneel. 
Hierdoor kan het XLS-paneel draadloos (via RF) koppelen met de XLS-controller (afzonderlijk verkrijgbaar) en opdrachten ontvangen 
om aan of uit te schakelen op basis van de kamertemperatuur en het programma. 

Wij adviseren 1 controller per kamer en elke controller kan 1 of meerdere panelen regelen. Dus als U meer dan 1 paneel in 
een ruimte heeft, dan heeft U slechts 1 regeling per kamer nodig.

Er zijn 3 XLS-thermostaatregelingen om uit te kiezen: 

T-BT is een op batterijen werkende thermostaat en vereist geen bedrading. Het toestel kan ( ingebouwd ) op een muur worden 
gemonteerd of met behulp van de meegeleverde staander vrijstaand gebruikt worden. Wi-Fi en app-bediening is niet mogelijk  
met T-BT. 

Er zijn 2 Wi-Fi- en app-bedieningsopties: T-MT en T-PL. De Wi-Fi en app-bediening gebeurt via de ‘Smart Life’ app en spraakbediening 
zal mogelijk zijn via Google Assistent en Alexa. 

T-MT is vergelijkbaar met T-BT, maar heeft het extra voordeel van de Wi-Fi en app-bediening. Het toestel kan op netspanning aan de 
muur worden gemonteerd (vereist inbouw in de muur). 

T-PL is een eenvoudig te gebruiken thermostaatregeling die rechtstreeks op een stopcontact wordt aangesloten. Deze zijn perfect 
voor retrofits en draagbare verwarmingsoplossingen. Deze optie laat Wi-Fi- en app-bediening toe. 

T-BT ( geen Wi-Fi ) T-MT T-PL

Aandrijving batterij net voeding    stopcontact

Aansluiting verwarming  draadloos (RF)  draadloos (RF)  draadloos (RF)

Wi-Fi optie 3* 3* 

Spraakbesturing via Google Assistent & Alexa 3 3

Regeling van 1 of meerdere verwarmingen 3 3 3

Compatibiliteit met type verwarming Select XLS Select XLS Select XLS

Open-raam technologie 3 3  

Adaptieve start 3 3  

Toetsenblokkering 3 3  

Temperatuurbereik tot 30°C. tot 40°C. tot 37°C.

IP beschermingsklasse IPX0 IPX0 IPX0

Garantie 24 maanden 24 maanden 24 maanden

* De Smart Life App vereist 2,4 Ghz Wi-Fi

Herschel thermostaten zijn speciaal en enkel ontwikkeld voor de regeling van Herschel infraroodverwarmingen. Alle Herschel regelingen verzekeren optimale 
comfortniveaus, maximale energie-efficiëntie en volledige overeenstemming met de Europese richtlijn voor energiebesparing (Lot 20 ).

Attentie : De MD2 (  zie details in het gamma IQ regelingen ) kan voor Select XLS 
panelen gebruikt worden indien een rechtstreekse aansluiting geprefereerd wordt.

T-BT draadloze thermostaat op batterijen


