
i am
in control.

uw nieuwe 
besturings-
systeem

Als nieuw besturingssysteem voor DRU Eco Wave gashaarden ga ik met mijn tijd mee. Ik verbind nu 

alleen nog via bluetooth. Zo kunt u veiliger en sneller met mij aan de slag. En wist u dat ik beschik over 

een nieuwe afstandsbediening én geüpdatete app? Hierdoor ben ik gemakkelijker te bedienen en nog 

beter uitleesbaar voor u als dealer. Inspelen op de behoefte van uw klanten was nog nooit zo eenvoudig! 

Ik ben misschien klein, maar van grote waarde voor optimaal gemak



Het nieuwe besturingssysteem is van toepassing op alle DRU RCH gashaarden en wordt in de loop van 

2022 geïmplementeerd in iedere gashaard. Bij dit nieuwe besturingssysteem hoort ook een splinternieuwe 

gebruiksvriendelijke afstandsbediening en geüpdatete app.

Over het besturingssysteem

Alle DRU RCH gashaarden zijn na implementatie niet langer meer via wifi, maar via bluetooth bestuurbaar. 

Hierdoor is de gebruiker verzekerd van een snellere en veiligere verbinding. De besturing loopt eenvoudig  

via de nieuwe afstandsbediening of via de geüpdatete app. De nieuwe afstandsbediening beschikt over een 

groter display en aparte knoppen voor elke functie. Zo is hij nog gebruiksvriendelijker. 

De app heeft naast een nieuw design ook extra functies. Zo kan de consument de  

app voor zowel gashaarden als elektrische haarden gebruiken. Daarnaast is er een 

klokfunctie en kan aangesloten verlichting gedimd worden. De app is gelukkig  

nog steeds bruikbaar met de (oude) wifi-module. Als dealer kunt u met de verbeterde 

app de actuele status van de haard zowel op afstand als op locatie uitlezen. Daar- 

door levert u nog betere service én is de besturing voor iedereen eenvoudiger. 

Wat is er nieuw?

Geen extra wifi-module (t.w.v. € 232,-) meer nodig.

Veiliger en sneller dan oude wifi-verbinding.

Communicatie via de app en afstandsbediening.

Uitgebreid servicemenu (benaderbaar op afstand).

Aparte knoppen voor elke functie op de afstandsbediening. 

Haard is door meerdere gebruikers en devices te bedienen.

Voordelen

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021  |  6920 BA  Duiven
Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 450 7000
www.drufire.com

Feitje

Ik op afstand een status update kan geven? De service- 
monteur kan daardoor beter voorbereid op pad!

Wist je dat...
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