
Snel gemonteerd                                    
Snel geregeld                                        
Onze ClimaCon F ruimtethermostaten 



Snelle montage,                               
aansluiten en je goed voelen 



DE VOORDELEN VAN CLIMACON F RUIMTE-         

THERMOSTATEN VOOR INSTALLATEURS 

 + Modulaire systeemoplossing: van eenvoudige tot 
digitale uitvoeringen met een breed scala aan     
functies 

 + Eenvoudig te installeren: gemakkelijke aansluiting 
op de montageplaat, de ruimtethermostaat wordt 
via een kliksysteem verbonden. 

 + Snelle configuratie: bij de ClimaCon F 210 en F 310 
via onze smartphone app

 + Geschikt voor warmtepompen, compatibel met 
Oventrop klemmenblokken en elektrothermische 
aandrijvingen

DE VOORDELEN VAN CLIMACON F RUIMTE-            

THERMOSTATEN VOOR GEBRUIKERS 

 + Intuïtieve bediening: duidelijke, beperkte                 
bedieningselementen en een app voor                 
comfortfuncties 

 + Energiebesparende regeling van de                           
ruimtetemperatuur: eco-modus, bijv. bij afwezigheid 
of 's nachts 

 + Modern design: nieuwe, uniform ontwerp van het 
systeem 

Uw klanten willen comfortabele verwarming en koeling? 
Met onze ClimaCon F ruimtethermostaten bieden wij een 
systeemoplossing, die eenvoudig te installeren en snel te 
configureren is. 

Hiermee hebben uw klanten altijd de juiste oplossing: van 
een eenvoudige ruimtethermostaat die de temperatuur 
regelt tot en met een digitale oplossing voor verwarming 
en koeling die met een app wordt bediend. Het comfort is 
altijd verzekerd: ook de basismodellen bieden een 
nauwkeurige temperatuurregeling. 
Onze ClimaCon F ruimtethermostaten zijn ook geschikt 
voor gebruik met warmtepompen.

Onze ClimaCon F systeemoplossing is geschikt voor 
woningen en is later makkelijk uit te breiden. Het nieuwe 
unieke design is een perfect voorbeeld van moderne 
techniek voor woningen. 





Een modulaire systeemoplossing                                         
met veel mogelijkheden                                                          
voor het regelen van de ruimtetemperatuur 
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Verwarming en koeling?                     
Systeem geregeld

Met onze modules heeft u een complete oplossing voor 
verwarming en koeling: voor de bediening van onze       
ClimaCon F ruimtethermostaten heeft u onze                 
aandrijvingen nodig. Dan sluit u ze aan op de Cofloor     
vloerverwarming en andere onderdelen, de aansluiting is 
bijzonder eenvoudig met ons klemmenblok. Of u combi- 
neert de ClimaCon F ruimtethermostaten met de Unibox 
regeling voor een afzonderlijke ruimte. 

OOK KETELAANSTURING
De ClimaCon F is onder meer een ketelthermostaat.         
Hij kan een cv-ketel aan/uit aansturen. De 24 V uitvoering 
van de ClimaCon F 310 heeft bovendien 0-10 V output.    
Hij kan daarmee een cv-ketel modulerend aansturen of 
bijvoorbeeld de luchtbehandeling regelen.

Analoog of digitaal?      
Een oplossing voor elke   
regelbehoefte 

Uw klant wil een volledig digitale oplossing voor het       
regelen van de ruimtetemperatuur, of liever een analoge? 
ClimaCon F ruimtethermostaten zijn leverbaar in beide 
uitvoeringen. Ze zijn allemaal snel te monteren en         
eenvoudig te configureren en in te stellen. 

De digitale  ClimaCon F 310 wordt eenvoudig met een app 
geconfigureerd en kan dan met een app of toetsen       
worden ingesteld. Met de app kunnen tijdprofielen en nog 
veel meer beheerd worden. 

Bij de analoge ClimaCon F 100 wordt de ruimtetempera-
tuur ingesteld met een draaiknop die tot één graad   
nauwkeurig is.

Technische informatie over alle modellen vindt u op       
pagina 7

EENVOUDIG ENERGIE BESPAREN 
Met ons systeem regelt u de ruimtemperatuur altijd        
energiebesparend: met een master/slave aansluiting kan 
de temperatuur van het hele systeem worden verlaagd, of 
per ruimte afzonderlijk op elke digitale ruimtethermo-
staat. 

Of er nu alleen verwarming of alleen koeling geregeld 
moet worden, of beide met een warmtepomp, met vier 
modellen heeft u de juiste oplossing voor elke situatie. 

Digitaal: ClimaCon F 310 Analoog: ClimaCon F 100 
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ClimaCon F 210 
alleen verwarming/      

alleen koeling

ClimaCon F 310 
verwarmen of koelen 

ClimaCon F 90 
alleen verwarming/      

alleen koeling

ClimaCon F 100 
verwarmen of koelen

Binnenklimaat





Sterk koppel                                    
Onze modulaire woningstations 
en ruimtethermostaten

Een goede regeling van de ruimtetemperatuur vereist dat 
alles samenwerkt. Bijvoorbeeld onze Regudis W-HTE  
woningstations en ClimaCon F ruimtethermostaten.      
Die zijn perfect op elkaar afgestemd. U werkt met een   
modulair systeem waarop u kunt vertrouwen.

Als u ons Regudis W-HTE woningstation  
installeert kunt u met de ClimaCon F ruimtethermostaten 
energie besparen: met de ClimaCon F ruimtethermosta-
ten kan de nachtverlaging of seizoensuitschakeling via een 
tijdprofiel worden ingesteld.  
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Bedien warmtepompen  
efficiënt met ClimaCon F 

Onze nieuwe ClimaCon F ruimtethermostaten maken de 
besturing van warmtepompen heel eenvoudig: met een 
omschakelsignaal regelen ze de wisseling tussen verwar-
ming en koeling bij omkeerbare warmtepompen. 

Dit is een belangrijke extra functie nu er steeds meer 
warmtepompen geïnstalleerd worden. Ook als er nog geen 
warmtepomp geïnstalleerd is blijft de ClimaCon F ruimte-
thermostaat met omschakelsignaal een goede keuze: dan 
is de installatie klaar voor de toekomst.

*  Slave functie - alleen bij gebruik van master ruimtethermostaat (ClimaCon F 210/F 310)  
of een FloorCon klemmenblok 

ClimaCon F 90 ClimaCon F 100 ClimaCon F 210 ClimaCon F 310

230 V 230 V 24 V 230 V 230 V 24 V

Artikelnr. 1155009 1155010 1155510 1155021 1155031 1155531

Toepassing Alleen verwarming/alleen koeling      

Verwarming of koeling (omschakel-
baar)      

Display Ingestelde temperatuur      

Ruimtetemperatuur      

Status (verwarming/koeling)      

Modus (Auto/Eco)      

Instelmogelijk- 
heden 

Temperatuurinstelling op de     
ruimtethermostaat      

Temperatuurinstelling via tijd-
profielen in de app      

Verlaging activeren op de          
ruimtethermostaat      

Tijdgestuurde verlaging via de app * * *   

Verlaging 4 K 4 K 4 K Flexibel via app Flexibel via 
app

Flexibel via 
app

Temperatuurbegrenzing via app      

Externe begrenzingsfunctie:    
automatische uitschakeling bij 
het bereiken van de via de app 
ingestelde max./min. tempera-
tuur

     

Installatie? 
Snel geregeld

Echt snel: bevestig de montageplaat met twee schroeven 
op de inbouwdoos, of direct op de muur. Wij raden monta-
ge op een inbouwdoos aan, zodat de kabels er gemakkelijk 
in aangebracht kunnen worden. U heeft beide handen vrij 
voor het aansluiten. Daarna klikt u de ruimtethermostaat 
direct op de montageplaat. 

MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie over de leverbare         
modellen en links naar de specificaties:            
climacon.oventrop.com  
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Perfecte temperatuurregeling 
Perfect design                                         
De slimme oplossing

Met hun uniek, puur design passen onze ClimaCon F       
ruimtethermostaten in elk interieur. Ze zijn bijzonder 
onopvallend: de LED's lichten maar kort op als de              
ruimtethermostaat met de hand wordt bediend, of de      
instellingen via de app worden gewijzigd.

De digitale ClimaCon F wordt heel eenvoudig bediend via 
Bluetooth met een app. De instelbare tijdprofielen zijn   
bijzonder handig. Zo zorgt de verwarming op weekdagen 
in de ochtend voor een prettige temperatuur en als er 
overdag niemand thuis is wordt de verwarming lager      
gezet. Dat spaart energie.

De digitale uitvoering kan ook direct op de thermostaat 
worden bediend. Het ontwerp is bijzonder eenvoudig en 
duidelijk, het gebruiksgemak is hoog. Met slechts drie 
zichtbare knoppen kunnen gebruikers heel intuïtief het 
systeem in- en uitschakelen, de gewenste temperatuur en 
tijdprofielen instellen en de eco-modus kiezen. 

ONAFHANKELIJK SYSTEEM
Onze ClimaCon F ruimtethermostaten hebben een kabel-
verbinding, ze worden niet op een Smart Home netwerk 
aangesloten. De bediening gaat direct via de smartphone 
en de ruimtethermostaat, zonder Smart Home centrale. 
Ze worden geconfigureerd en ingesteld met de 
 ClimaCon-app, die gratis beschikbaar is voor Android en 
iOS.

APP VOOR EENVOUDIGE BEDIENING  
(CLIMACON F 210 EN F 310)

 + Duidelijk overzicht van alle instellingen op de  
smartphone

 + Snelle configuratie: installeer de app, koppel met de 
thermostaat, stel alles in

 + Afzonderlijk gedeelte voor de installateur voorkomt 
onjuiste instelling door de klant

 + Altijd actueel: met updates zijn de thermostaten   
altijd actueel, bijvoorbeeld als er aanvullende     
functies beschikbaar komen 

 + Gebruikscomfort: eenvoudige instelling van de    
tijdprofielen met de smartphone, instellen van    
temperatuurgrenzen, aanpassen van de huidige 
temperatuur 



DOWNLOAD ONZE HANDIGE APP VOOR EEN     
COMFORTABEL BINNENKLIMAAT:

 
Google Play Store  
tiny.cc/climacon1

 
App Store  
tiny.cc/climacon2
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Oventrop 
Wij regelen het  
 



Oventrop 
Wij regelen het  
 

Wij zijn uw partner                                                                  
voor efficiënte verwarming, koeling                                        
en veilig drinkwater 

HOE WIJ ONS ONDERSCHEIDEN:


Modulair veelzijdig te combineren 
leveringsprogramma

Met meer dan 4000 onderdelen voor binnenklimaat,       
hydrauliek, drinkwater, stations en Smart Home hebben 
we altijd een perfecte oplossing voor u. 


Persoonlijke service

Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar,            
telefonisch en ter plaatse. Ze kunnen u bijvoorbeeld        
ondersteunen bij het ontwerpen van een systeem en de  
inbedrijfstelling van onze producten. 


Pioniers 

In de jaren '60 maakten onze oliefilters verwarming met 
huisbrandolie praktisch mogelijk. Tegenwoordig zijn onze 
efficiënte woningstations perfect afgestemd op duurzame 
energie. 


De designleider in de branche 

Wij hebben meer design onderscheidingen ontvangen dan 
enig ander bedrijf in de sector verwarmingsappendages. 

Onze modulaire systemen maken het werk van professio-
nals in de sector sanitair, verwarming en klimaatbeheer-
sing makkelijker en flexibeler: u kunt onze hoogwaardige 
oplossingen naar behoefte combineren. Wij lopen voor-
aan qua expertise, door de nauwe samenwerking met 
praktijkmensen en lange ervaring met systeemtechniek. 

Als familiebedrijf in Sauerland, willen wij onze partners  
effectief ondersteunen, vooral ook op de lange termijn.  
Wij zijn bekend met alle fases van uw projecten: ontwerp, 
installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.  
Onze digitale dienstverlening levert echte meerwaarde 
gedurende het hele voortbrengingsproces. 

Wij produceren kwaliteitsproducten met een lange          
levensduur, die over de hele wereld worden gecombineerd 
tot flexibele systemen. Deze systemen zijn eenvoudig te 
installeren, ze besparen energie en ze zijn bijzonder        
betrouwbaar. 

Wij regelen het.  
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Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming, koeling en veilig drinkwater.  
Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle 
installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering. 
Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Binnenklimaat Hydrauliek

Stations,         
buffervaten 

Smart Home, 
Smart Building

Olie 

Drinkwater
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