


Adam
Ben jij ook zo gesteld op je vertrouwde thermostaat? 

Maak dan je bestaande thermostaat slim met Adam. Zo 

kun jij gemakkelijk temperatuuurschema’s maken en je 

thermostaat op afstand bedienen. Dat is nog eens twee 

keer zo slim.

Heb je een verwarmingsinstallatie onderhoudscontract en 

heb je Adam? Jouw installateur kan dan actueel de ketel 

bewaken en actie ondernemen indien nodig. Zo blijft jouw 

cv-ketel in topvorm!

»  Maakt een dagelijks temperatuurschema mogelijk.

»  Gemakkelijk te bedienen via de Plugwise Home app 

& webpagina.

»  Sluist data niet ongevraagd door naar derde partijen.

»  Bespaart € 36 tot € 72 met het tapwaterschema.

»  I.c.m. onderhoudscontract bij installateur: 

toestandsafhankelijk onderhoud en betere service.

plugwise.nl/adam



De Plugwise Home app
Stel snel een verwarmingsschema in dat past bij jouw 

levensstijl of zet de verwarming hoger of lager vanaf de 

bank. Het was nog nooit zo gemakkelijk om jouw 

thermostaat te bedienen. 

Ben je onderweg en wil je je huis of een bepaalde kamer 

alvast verwarmen? Dat kan. Met de Plugwise Home app 

bedien je via Adam de verwarming op afstand en kom 

altijd in een warm huis thuis. 

plugwise.nl/home-app



plugwise.nl/lisa

Lisa
Met Lisa ben je niet afhankelijk van je smartphone of 

tablet voor het instellen van de temperatuur. Je meet per 

zone de temperatuur en stelt ‘m handmatig in. De 

omliggende Tom radiatorkranen regelen de rest. 

Bedien Lisa met de 3 knoppen rondom het scherm. Dat 

kan per 0,5 °C. Wanneer je de knoppen gebruikt laat Lisa 

met achtergrondverlichting zien wat ze doet.

»  Meet de kamertemperatuur.

»  Geeft de gewenste temperatuur door aan Tom.

»  Maakt de werkelijke en gewenste temperatuur 

inzichtelijk in de kamer.

»  Wordt gevoed door batterijen of een adapter.

»  Hang Lisa aan de muur of plaats haar op een tafel.

»  Communiceert draadloos volgens de open ZigBee 

standaard “Home Automation 1.2” (HA 1.2).



plugwise.nl/tom

Tom
Dankzij Tom verwarm je alleen daar waar je dat wilt en op 

de temperatuur die je zelf kiest. En dat zonder een 

“handomdraai”. Brandt in de zitkamer de openhaard of 

schijnt de zon in de kamer, Tom houdt daar rekening mee.

Installeer Tom op iedere radiator en creëer met de 

Plugwise app temperatuurzones. Vanaf dat moment is 

warmte op maat mogelijk. 

»  Creëert een stabiele kamertemperatuur door het 

constant inregelen van de radiator 

»  Maakt aparte verwarmingszones mogelijk met eigen 

verwarmingsschema’s per zone.

»  Werkt op batterijen of via een adapter.

»  Communiceert draadloos volgens de open ZigBee 

standaard “Home Automation 1.2” (HA 1.2).



plugwise.nl/fl oor

Floor
Floor is speciaal ontwikkeld voor de aansturing van 

vloerverwarmingsinstallaties. Door haar slanke model past 

Floor perfect op de vloerverwarmingsverdeler. Met Floor 

verwarm je ook in combinatie met vloerverwarming alleen 

daar waar nodig en niet hóger dan nodig.

Floor kun je ook aansluiten op je radiator, maar werkt 

alleen via de adapter. 

»  Speciaal ontwikkeld voor vloerverwarming.

»  Creëert een stabiele kamertemperatuur door het 

constant inregelen van de radiator 

»  Maakt aparte verwarmingszones mogelijk met eigen 

verwarmingsschema’s per zone.

»  Werkt via een adapter.

»  Communiceert draadloos volgens de open ZigBee 

standaard “Home Automation 1.2” (HA 1.2).


