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Promotie enkel voor professionele klanten



Programmeerbare klokthermostaten

 ✓ Directe verbinding Bluetooth Low Energy 
(BLE) tussen app en RAM812 BLE, geen 
communicatie via internet

 ✓ Instellingen eenvoudig via de app met 
intuïtieve bediening vanuit smartphone of 
tablet

 ✓ Externe ingang voor het aansluiten van naar 
keuze een afstandsvoeler, vloersensor of 
bewegingsmelder

Temperatuurinstelbereik van +2 tot +30 °C in stappen 
van 0,2 °C

Programma 24 u/7 d

42 geheugenplaatsen

57  €
97  €

RAM812 BLE

Brutoprijs excl. btw : 99,67  €
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RAM816 BLE

Brutoprijs excl. btw : 170,00  €
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Recupel : 0,0413 EUR excl. btw



Programmeerbare klokthermostaten
12:00

 ✓ Voorgeprogrammeerd, grote flexibiliteit van 
programmatie

 ✓ Sober en modern design

 ✓ Draaiknop voor de temperatuurkeuze

 ✓ 1 wisselcontact 6 A

Recupel : 0,0413 EUR excl. btw voor de thermostaten | Bebat : 0,0730 EUR excl. btw voor de batterijen

86,5  €

101  €
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RAM811 top2, versie Basic

Publieksprijs excl. btw : 119,80  €

RAM831 top2, versie Comfort

Publieksprijs excl. btw : 139,80  €

www.tempolec.be



Kit voor gaslekdetectie

 ✓ KIT GAS HOME LPG :  
detectie van een LPG-lek (flessengas) en 
sluiting van een magneetklep

 ✓ KIT GAS HOME MET :  
detectie van een methaanlek (stadsgas) 
en sluiting van een magneetklep

Samenstelling

–  Detector RGD GP5 (LPG) of RGD ME5 (methaan) 
– Geïntegreerde elektronische sensor : blijft  
   operationeel, zelfs na een detectie,  
   kan op elk moment getest worden. 
– Lichtsignalisatie d.m.v. drie LED’s (activering,  
   detectiefout, alarm)

–  NG-gasmagneetklep met manuele terugstelling 
EVG 230 NC 034-6

– 2 verloopringen.

KIT GAS HOME LPG  
KIT GAS HOME MET

Brutoprijs excl. btw : 185,38  €
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106  €

Recupel : 0,0413 EUR excl. btw
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Module voor sanitair warmwaterproductie

Weersafhankelijke regeling met buitenvoeler

 ✓ Universeel toestel

 ✓ 10 hydraulische configuraties zijn 
mogelijk

 ✓ Eenvoudige instellingen via 
potentiometers

 ✓ Zelfbewaking van de voelers

 ✓ Zelfherstelling 

 ✓ Een automatisering die zorgt voor 
de inschakeling van de brander en de 
circulatiepompen volgens de behoeften 
aan verwarming en sanitair warm water

SAM2100

Brutoprijs excl. btw : 453,00  €

PS005

Brutoprijs excl. btw : 158,40  €
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260  €

90  €

Recupel : 0,0413 EUR excl. btw
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Elektrische mobiele ketel

 ✓ De LK440 EasyHeat 230V kan gebruikt 
worden als tijdelijke energiebron om bv. het 
uitdrogen van een vloerverwarming of bij 
het opstarten van een installatie met een 
warmtepomp.

 ✓ De ketel is klaar voor gebruik en volledig 
uitgerust met circulatiepomp, expansievat en 
randapparatuur zoals een veiligheidsklep en 
ontluchter.

 ✓ Totaal elektrisch vermogen van 3 kW 

 ✓ En tot slot : de LK440 EasyHeat 230V weegt 
slechts 30 kg. 
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LK440 EasyHeat 230V

Brutoprijs excl. btw : 2 229,95  €

1 GRATIS anna thermostaat  

bij aankoop van een 

elektrische mobiele ketel
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Weersafhankelijke regeling voor verwarmings-
installatie

Multizone-module

 ✓ Automatische besturing voor het 
aansturen van een brander (gas of 
stookolie) of om het even welke warmte-
productie en 4 circulatiepompen of 4 
zonekranen in centrale verwarmings-
installaties met maximum 4 verwarmings-
kringen

 ✓ De warmte wordt enkel op verzoek in 
de zone(s) verdeeld : enkel de zonekraan 
of de betreffende circulatiepomp wordt 
ingeschakeld 

 ✓ Intelligent beheer van meervoudige 
circuits in een geavanceerde cv-installatie

 ✓ Afstandsbeheer via PC, smartphone en 
tablet, enz.

 ✓ Touchscreen dat toelaat de pompen in 
bedrijf en gemeten temperaturen van de 
verwarmingsinstallatie te visualiseren

MZ004

Brutoprijs excl. btw : 254,69  €

SAM3000

Brutoprijs excl. btw : 699,00  €

147  €

398  €

Recupel : 0,0413 EUR excl. btw
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Route de Biesme 49 
B-6530 THUIN 
TEL 071 59 00 39 
info@tempolec.be 
www.tempolec.be 

PROMOprijs

RAM812 BLE 
klok- 
thermostaat  

57  € 

RAM816 BLE 
 

97  € 

RAM811 top2
12:00

 
86,5  €

RAM831 top2
12:00

 
101  € 

KIT GAS HOME LPG detectie van een LPG-lek 106  € 

KIT GAS HOME MET detectie van een 
methaanlek 106  € 

LK440 EasyHeat 230V elektrische mobiele ketel

anna 

SAM2100 weersafhankelijke regelaar 
met buitenvoeler 260  € 

PS005 boilervoorrangsmodule 90  € 

MZ004 multizone-module 147  € 

SAM3000 weersafhankelijke regelaar 398  € 

Promotie enkel voor professionele klanten, prijs excl. btw


