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De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend 

gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. 

Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening intuïtief, 

eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design 

zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. 

De Intergas Comfort Touch is een modulerende kamerthermostaat 

waarbij gebruik wordt gemaakt van het  Open Therm protocol om het 

vermogen van de CV-ketel automatisch aan de gewenste warmte-

behoefte aan te passen. Een zuinige werking van het toestel wordt 

hierdoor blijvend gegarandeerd. De Comfort Touch thermostaat werkt 

alleen met cv-ketels die smartpower ondersteunen, dit zijn Intergas 

toestellen vanaf bouwjaar 2017. 

De Intergas Comfort Touch toont de huidige kamertemperatuur, 

de gewenste temperatuur is met een eenvoudige ‘touch’ gemakkelijk 

te verhogen of te verlagen. U wilt helemaal geen temperatuur op 

het display zien? Geen probleem, één simpele wijziging en het display 

toont alleen de warmtevraag.
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Het op afstand hoger en lager zetten van de verwarming 

of het programmeren van een weekprogramma zijn slechts 

enkele van de vele mogelijkheden die de Comfort Touch app 

van Intergas biedt. Naast het op afstand bedienen van de 

thermostaat geeft de app direct inzicht in de prestaties 

van de ketel en kunt u, indien gewenst, direct in contact 

worden gebracht met uw installateur.

De Intergas Gateway maakt van de Comfort Touch 

thermostaat een slimme thermostaat. Met de Comfort 

Touch app is de CV-ketel eenvoudig op afstand te bedienen 

via een smartphone of tablet.

Alle Kombi Kompakt en Xtreme toestellen zijn standaard 

voorzien van RF-module en daarmee volledig voorbereid  

op de toekomst. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om in  

combinatie met de Intergas Comfort Touch thermostaat 

en de Comfort Touch app uw verwarming te bedienen 

op afstand. 

Altijd en overal 
uw comfort in de hand



DESIGN

De thermostaat kan eenvoudig worden geïnstalleerd en 

is zowel verkrijgbaar in een zwarte als in een witte uitvoering. 

Door zijn compacte afmetingen, de thermostaat is slechts 

13 mm dik en het moderne design gaat de thermostaat 

als interieurelement volledig op in de omgeving. 

Zwart of wit

• Intuïtieve en eenvoudige bediening

• Eenvoudig te plaatsen

• Toepasbaar in elk interieur 

• Geen batterijen nodig

• 2-draads aansluiting op CV-ketel 

• In combinatie met de Intergas Gateway  

 bediening met smartphone of tablet
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