
Onze verdraaid slimme thermostaat  
nú nog slimmer!

Twist
Naast dat je je verwarming op afstand kan regelen 

met de gratis eTwist app is de eTwist nu ook geschikt 

voor voicecontrol. Zo heb je altijd controle over jouw 

comfort. Met IFTTT kan je ook nog eens veel proces-

sen in jouw huis automatiseren. Verdraaid slim!

remeha.nl

 eTwist 
•  Altijd controle over jouw comfort 

met de gratis eTwist app

•  Inzicht in je energieverbruik voor 
verwarming en warm water

•  Werkt met Google Assistant/  
Google Home en Amazon Alexa

• Werkt samen met IFTTT
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Get in control
Afstandsbediening via de eTwist-app.  

Hiermee heb je de mogelijkheid om 

altijd de temperatuur te regelen en geeft 

de app inzicht in je energiegebruik voor 

verwarming en warm water.
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Eenvoudig in gebruik
De eTwist heeft een groot kleurendisplay dat voor de bediening 

genoeg heeft aan enkel een draai-/drukknop. De menu bediening  

is zo overzichtelijk vormgegeven 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 buitenshuis, kunt instellen met de gratis eTwist app.

Een slimme en voordelige combinatie!
De Remeha eTwist thermostaat is door Remeha zelf ontwikkeld en 

is daarom de meest ideale thermostaat voor je Remeha cv-ketel; 

maximaal gebruik van beschikbare functies en optimaal comfort 

gegarandeerd! Daarnaast is de eTwist extra voordelig verkrijgbaar 

in een Combi Comfort Systeem. Dit is een extra voordelige combi-

natie van een Calenta/Calenta Ace, Tzerra Plus/Tzerra Ace met de 

Remeha eTwist thermostaat.

Voordelen van een Wifi verbonden thermostaat! 
Remeha is continu bezig om de eTwist te optimaliseren, de 

beveiliging up-to-date te houden en nieuwe functies toe te voegen. 

Deze zaken worden automatisch in de vorm van updates op uw 

eTwist geïnstalleerd. Zorg daarom dat uw eTwist altijd verbonden  

is met uw wifi netwerk voor de beste prestaties! Ontdek de  

mogelijkheden van de eTwist op remeha.nl/eTwist

Warmte via je tablet of smartphone
Bij de slimme thermostaat van Remeha hoort ook een slimme,  

gratis app. Daarmee kun je snel en eenvoudig de temperatuur in 

huis regelen. Gewoon vanaf jouw smartphone of tablet. Of je nu 

thuis bent, onderweg of op je werk. Handig als je vergeten bent  

om de verwarming uit te zetten. Of wanneer je graag thuis wilt 

komen in een warm huis!

Leuke en handige functionaliteiten 
De eTwist heeft meerdere klokprogramma’s, een vakantie-

programma en een weersafhankelijke regeling. Daarnaast is de 

eTwist integreerbaar met IFTTT en Google Assistant/Google Home 

en Amazon Alexa. Ontdek alle functionaliteiten zelf!

Twist 
Verdraaid slim te bedienen
Met de slimme eTwist thermostaat en de gratis eTwist app regel je de temperatuur 

in een handomdraai. Snel, gemakkelijk en accuraat, waar je ook bent.

76
36

54
1/

0
3 

- 
23

0
72

0
W

ijz
ig

in
g

en
, d

ru
k-

 e
n

 z
et

fo
u

te
n

 v
o

o
rb

eh
o

u
d

en
.

remeha.nl

3
Get comfort
Een comfortabel en behaaglijk huis, 

afgestemd op jouw wensen.

Get connected
Een connected product is een  

up-to-date product. Ontvang de 

nieuwste functionaliteit en laatste 

beveiligingsupdates 
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