
De E-Smart Studio boiler is specifiek ontwikkeld voor de kleine éénpersoon studio’s of appartementen. Het is de 
enige boiler in zijn klasse die voorzien is van energielabel A. Dit is verkregen door o.a. een dubbele isolatiedikte, de 
adaptieve regeling en de relatief kleine waterinhoud. Net als al onze andere boilers is de tank van de boiler gemaakt 
van hoogwaardig RVS met gepassiveerde lasnaden. De kwaliteit van het RVS is 316L, wat inhoudt dat het een 
Austenitische roestvast staal legering is met uitstekende corrosiebestendigheid. RVS 316L bestaat uit 16% chroom, 
10% nikkel en 2% molybdeen. De L in de legering staat voor ‘low carbon’, wat inhoudt dat de legering een laag 
koolstofgehalte heeft en zeer geschikt is om te lassen. Er hoeft in normale omstandigheden geen onderhoud aan de 
boiler gepleegd te worden. De boiler is uitgerust met een slimme elektronische regeling die vanuit de app is aan te 
sturen en in te stellen. De E-Smart studio is zeer interessant voor toepassing in de nieuwbouw vanwege zijn zeer 
goede scores in BENG 2, maar is ook bij renovatie en transformatieprojecten een goede optie!

E-Smart Studio, zuinig met eigen opgewekte energie
De E-Smart studio is echt ontwikkeld voor studio’s, lofts en éénpersoonsappartementen. Zijn 35L voorraad voorziet 
de bewoner van voldoende warm tapwater. Met ruim 70 liter gemengd water van 38°C kan men genieten van een 
ruime douchetijd. De extra dikke laag isolatie zorgt samen met de adaptieve regeling voor extreem weinig 
stilstandsverlies. Daarnaast kan de E-Smart studio gekoppeld worden aan de Masterwatt boiler app. Langer van 
huis of op vakantie? via de app schakel je de boiler eenvoudig uit of zet hem op een lagere temperatuurwaarde. Zijn 
de appartementen voorzien eigen opgewekte energie d.m.v. zonnepanelen, dan biedt de app de mogelijkheid om die 
eigen energie te benutten. Schijnt de zon overdag uitbundig, dan kun je via de app de opwarming van de boiler op 
afstand activeren. Hiermee benut je het warmwater in de boiler als accu, waardoor je zelf opgewekte energie ook 
daadwerkelijk zelf effectief kunt gebruiken en niet terug levert aan het net. Al deze specificaties zorgen voor 
uitstekende uitkomsten in de BENG (2) berekeningen. De E-Smart Studio is daarmee een echte topper in de BENG 
berekening!

Slim ontwerpen in BENG
Bij toepassing in bovengenoemde éénpersoons wooneenheden scoort de E-Smart Studio veel beter dan standaard 
elektrische boilers in BENG 2. Doordat de vierkante meters en de inhoud van deze wooneenheden zeer beperkt zijn, 
is de toepassing van een warmtepomp technisch gezien een “overkill” en al snel financieel sterk overdreven. De E-
Smart Studio maakt het eenvoudig mogelijk om ook de verwarming met slimme elektrische verwarmingsproducten 
van Masterwatt uit te voeren. Maar er kan wellicht nog meer met de E-Smart Studio. Wanneer de E-Smart Studio 
gecombineerd wordt met een efficiënte douche WTW, dan ontstaat de mogelijk om hem ook voor tweepersoons 
wooneenheden te benutten. Door zijn bescheiden afmetingen is hij in deze vaak kleine woningen eenvoudig te 
plaatsen.

E-SMART STUDIO
Direct gestookte boiler



Eigenschappen:

• Materiaal tank RVS AISI 316L;

• Aansluitingen ½’’ buitendraad;

• Geen anode;

• Mogelijkheid tot koppeling met het Wifi netwerk;

• Mogelijkheid om een klokprogramma in te stellen voor bijvoorbeeld nachtstand;

• Temperatuurinstelling tussen 15°-75°C;

• Legionella programma;

• Gebruiksvriendelijke digitale bediening;

• Extra dikke laag Hoogst haalbare isolatiewaarde (PUR). Minimale stilstand verliezen;

• Metalen mantel voorzien van poedercoating;

• Beschermingsklasse IP24;

• Boostknop functie;

• Adaptieve Smart functie;

• Aantal liter gemengd water van 38°C - 74 liter (bij boilertemperatuur 75°C);

• 5 jaar garantie op de RVS tank en 2 jaar garantie op de elektrische componenten;

Model Vermogen Afmetingen Gewicht. Artikel nr.
(kW) b x h x d (mm) (kg)

E-SMART STUDIO 35 LITER 2000W 2,00 450 x 533 x 465 15,5 200 800 035

Optioneel
E-SMART BEVESTIGINGSBEUGEL 750 000 669
E-SMART BOILER AANSLUITSET 6 BAR  750 000 654 
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