
ExaControl 
Kamerthermostaten 
voor maximaal comfort

De ideale kamerthermostaat
De ExaControl kamerthermostaten bieden maximaal comfort in combinatie 
met AWB ketels. De keuze tussen vier kamerthermostaten geeft de 
mogelijkheid om voor iedere situatie de juiste oplossing te leveren. 
Daarnaast is er een optimale balans tussen eenvoudig bedieningsgemak 
en maximale functionaliteit. Binnen een paar minuten is de ExaControl  
naar voorkeur ingesteld.

Een mooi en gebruiksvriendelijk ontwerp
De ExaControl kamerthermostaten zijn eenvoudig in gebruik en hebben 
een strak en net ontwerp. Maximale functionaliteit eenvoudig gemaakt met 
behulp van een paar knoppen en een groot scherm.

De ExaControl VM1, VM7 en E7(R)C kamerthermostaten zijn Ebus modu
lerend en communicerend, wat ervoor zorgt dat ze op een intelligente 
manier kunnen communiceren met de ketel. Dit resulteert in een nog 
energiezuiniger functioneren van het CVsysteem. Daarnaast is er ook nog 
een aan/uit uitvoering in de vorm van ExaControl VA7.



Voor iedere situatie een oplossing
De reeks ExaControl kamerthermostaten geeft voor elke woonsituatie een oplossing.
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Technische specificaties
ExaControl

VM1
•   Modulerende kamerthermostaat voor de maximale efficiëntie van AWBketel
•   Eenvoudig te bedienen middels één draai en drukknop
•   Display voor actuele en gewenste temperatuur
•   Niet programmeerbaar

VA7
•  Aan/uit klokthermostaat voor efficiënte regeling van de ThermoMaster 3HR en VR24
•   Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar via de 4 tiptoetsen
•   Display voor dag, tijd, bedrijfsmodus, actuele en gewenste temperatuur
•   Ruimteafhankelijke programmering van CV en tapwater

E7(R)C
•  Modulerende klokthermostaat voor de maximale efficiëntie van AWBketel
•   Beschikbaar in twee versies: bedraad E7C en draadloos E7RC
•   Eenvoudig instelbaar via de 5 tiptoetsen
•   7daags programmeerbaar, met zeven tijd en temperatuurzones per dag 
•   Adaptieve aanwarming zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het 

geprogrammeerde tijdstip 
•   Helder blauw verlichte display voor temperaturen, tijd en status CVsysteem
•   Uit te breiden met optionele bedrade of draadloze buitenvoeler voor een  

weersafhankelijke regeling
•    De E7RC communiceert draadloos met een AWBketel of ExaMaster en optionele  

RFbuitenvoeler
•   Keuze uit 24 talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Turks

Eigenschap VM1 VA7 E7C E7RC

Aan/uit thermostaat •

Modulerend of aan/uit schakelend • • •

Comfortfunctie in/uit schakelaar • • • •

Klokfunctie • • •

Informatietoets • • • •

Display met cijfers en symbolen • • • •

Max. aantal te programmeren verwarmingsperiodes per dag 3 7 7

Aparte temperatuur instelling per verwarmingsperiode • •

Adaptieve aanwarming • •

Weekprogramma • • •

Partyfunctie • • •

Vakantieprogramma • • •

Ingebouwde kalender • • •

Nachtverlagingstemperatuur apart instellen • • •

Draadloos (met buitenvoeler) •

Weersafhankelijk regelen met buitenvoeler • • • •

Vorstbeveiliging • • • •

Afmetingen (H x B x D) 96 x 96 x 30 mm 100 x 152 x 38 mm 97 x 147 x 34 mm 115 x 147 x 40 mm

Wijzigingen onder voorbehoud.


