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Optima PRO draadloze thermostaten en ontvangers 

 

Optima W R2 PRO thermostaat 

Deze draadloze thermostaat kan worden gekoppeld met inbouw-

ontvanger TC-35 en/of plugin-ontvanger TC-60 en/of opbouw-

ontvanger TC-25. De ontvangers worden bij gewenst gebruik van de 

Tuya-app gekoppeld met het eigen WiFi netwerk. 

 

Tijd: SET-knop 3 sec indrukken, aanpassen met 

+ en -, volgende met SET. 1=maandag, enz. 

Programmeren: PROG-knop 3 sec indrukken, 

aanpassen per weekdag (1-7) en periode per 

dag (1-4), volgende met PROG-knop. 

De standaard instelling kan overschreven. 

Sensor: thermostaat uitschakelen. SET-knop en 

+ tegelijk 6 sec indrukken, sensor op ruimte 

aanpassen: 04 = 0 intern 

 

 

Optima W PRO EXCL thermostaat 

Deze draadloze thermostaat kan worden gekoppeld met inbouw-

ontvanger TC-35 en/of plugin-ontvanger TC-60 en/of opbouw-

ontvanger TC-25. De ontvangers worden bij gewenst gebruik van 

de Tuya-app gekoppeld met het eigen WiFi netwerk. 

 

 

Tijd: M-knop 3 sec indrukken, aanpassen met ▲

en ▼, volgende met M-knop. 1=maandag enz. 

Programmeren: P-knop 3 sec indrukken, schema 

instellen met ▲ en ▼, volgende met P-knop. 

De standaard instelling kan overschreven. 

Sensor: thermostaat uitschakelen. M-knop en ▲ 

tegelijk indrukken, sensor op ruimte aanpassen: 

04 = 0 intern. 
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Ontvangers koppelen 

Bij gebruik van WiFi eerst de ontvanger koppelen aan de app en daarna pas aan de thermostaat. De 

Tuya-app downloaden en installeren, ontvanger toevoegen onder ELECTRA en dan WiFi-BLE-

stopcontact. Thermostaat uitzetten.  

Koppelknop op ontvanger lang indrukken totdat LED snel knippert. In de app bevestigen dat 

de LED snel knippert. Als de LED stopt met knipperen is de verbinding met de app gereed. 

Dan de ontvanger koppelen met de thermostaat. Druk lang op koppelknop van ontvanger totdat LED 

snel knippert. Schakel thermostaat uit. Druk dan op de M-knop op de thermostaat (bij R2= SET en als 

de code knippert op +  /  bij EXCL=M en als code knippert op ▲). Dit ook zonder gebruik app. 

Als er meerder ontvangers worden gekoppeld, schakel dan de WiFi ontvanger uit en koppel de 

volgende ontvangers alleen met de thermostaat als hierboven omschreven. Zo elke extra ontvanger. 

 

Technische specificaties TC-35 inbouwontvanger 

230V / 50Hz / 16A / IP20 / 50x47x30mm / CE / EEPROM backup-geheugen 

 

Technische specificaties TC-60 plugin-ontvanger 

230V / 50Hz / 16A / IP20 / 86x86x26mm / CE / EEPROM 

backup-geheugen 

 

Technische specificaties TC-25 opbouw-ontvanger 

230V / 50Hz / 10A / IP20 / 86x86x26mm / CE / EEPROM 

backup-geheugen 

 

Aansluiting TC-35 inbouw-ontvanger 

 


