
UTE. Een systeem, 
alle mogelijkheden!

NIEUW

www.eberle.de/ute

Die neuen Universal Thermostat Einsätze 
von EBERLE



UTE. In ieder 
geval de juiste 
oplossing!



Bewezen kwaliteit
• uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
• 90 jaar ervaring in 
temperatuurbeheersing
• 100% functionele controle

Vrij design ontwerp
• Mat of glanzend oppervlak
– poolwit (vergelijkbaar met RAL 9010)
– actief wit (vergelijkbaar met RAL 9016)
– crèmewit (vergelijkbaar met RAL 1013)
•Uitvoering:
– antraciet
– aluminium
• toekomstgericht ontwerp

Eén systeem, alle mogelijkheden - de combineerbare modules van de UTE-serie bieden voor 
elke eis de perfecte oplossing, natuurlijk in de gebruikelijke EBERLE-kwaliteit.
Met het innovatieve principe is UTE de alles-in-één-oplossing voor alle installateurs die graag 
snel, schoon en eenvoudig werken – topprestaties en ontwerpvrijheid inbegrepen.

In een oogopslag

Allround zorgeloze service
• digitale productzoeker voor snel en 
gericht zoeken
• Zoeken naar vervangend type voor 
alternatieven voor producten van 
concurrenten
• Online training en deskundige kennis 
van een bekwaam ondersteuningsteam
• korte levertijd
• optimale opslag

Diversiteit
• elektronische en bimetale modellen
• voor watergebaseerde en elektrische 
verwarmingssystemen
• verschillende spanningen
• modelspecifieke functies, b.v.  klep- en 
vorstbeveiliging, ingangen verwarmen of 
koelen, LED-statusweergave, externe 
sensoringangen, geïntegreerde 
vermogensschakelaars en meer

Eenvoudige installatie
• geborgde schroef
• niet-gemonteerd deksel met knop
• Metalen steunring
• Robuuste messing dop voor het 
indraaien van de dekselschroef
• praktische insteekklemmen

AUS 

NÜRNBERG

FÜR SIE



Alles binnen redelijke grenzen

Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren en in mat of glanzend, vormen de 
UTE frames de stijlvolle verbinding tussen inzetstuk, controller en 
woonomgeving. Ze zijn gemaakt van stabiel materiaal en zijn gemakkelijk 
bestand tegen de eisen van transport, montage en een lange levensduur - niet 
alleen een pluspunt voor u als installateur, maar ook voor uw klanten.

– poolwit 
(vergelijkbaar 
met RAL 9010)
– actief wit 
(vergelijkbaar 
met RAL 9016)
– crèmewit 
(vergelijkbaar 
met RAL 1013)
- antraciet
– aluminium

Voor formaat 55 x 55 mm



Graag uw inzet

EBERLE combineert traditie en innovatie in producten die speciaal zijn 
afgestemd op de groeiende eisen in de markt voor verwarming/airconditioning 
en gebouwentechniek. Of u nu kiest voor de bimetalen variant of de 
elektronische variant, onze inbouwsokkels beloven topprestaties en duurzame 
kwaliteit en zijn verkrijgbaar met verschillende schakelvermogens.

Elektronisch

Bimetaal



Daar zorgen wij voor

Met schakelaar, zonder schakelaar, met LED, zonder LED - het UTE-assortiment 
biedt voor elke design- en kwaliteitseis de perfecte oplossing. 
Elke controllervariant is zeer eenvoudig te bedienen en eenvoudig te installeren. 
Als ervaren partner in het vak weten wij wat belangrijk is.

� UTE 1000

� UTE 2100

� UTE 2500

� UTE 2800

� UTE 4000



UTE. Onze allrounder 
voor uw bouwplaats
Als ervaren partner van het vak weten wij wat belangrijk is op de 
bouwplaats: variatie en kwaliteit. UTE is ons aanbod aan u, om 
uw klanten blij te maken. Selecteer eenvoudig het gewenste 
product uit ons gevarieerde assortiment inbouwcontrollers, 
frames en accessoires. U kunt ook zoeken naar alternatieven voor 
producten van concurrenten - allemaal met slechts een paar 
klikken via onze gebruiksvriendelijke zoekfunctie voor 
vervangende typen.
Probeer het nu uit.

www.eberle.de/ute



EBERLE Controls GmbH
Klingenhofstraße 71 
D-90411 Nürnberg 
T +49(0)911 56 93 0
F +49(0)911 56 93 536
E-Mail: info.eberle@se.com
www.eberle.de

www.eberle.de 
info.eberle@se.com

U zoekt iets, wij hebben het 

Bent u op zoek naar een 
opbouwthermostaat, een 
verdeelstrip of een servomotor voor 
uw bouwplaats? Ook die vind je bij 
ons, klik hier voor ons assortiment: 
www.eberle.de

Met onze productzoeker vindt u snel 
en gericht de juiste 
inbouwthermostaat voor uw eisen:
www.eberle.de/ute
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