
Prijslijst 2023 v1 

RAIO 1
OPBOUWMODEL 
900 W / 4 A / 230 V 

13,3 kg / 119,3 x 59,3 x 4,8 cm
€ 756,5/st € 1.021,5/st

RAIO 2
OPBOUWMODEL 

450 W / 1,95 A / 230 V 
6,5 kg / 59,3 x 59,3 x 4,8 cm

€ 569,5/st € 769/st

RAIO 1 BI
INBOUWMODEL 

900 W / 4 A / 230 V 
120,5 x 60,5 x 4,8 cm

€ 821,5/st € 1.109,5/st

RAIO 2 BI
INBOUWMODEL 

450 W / 1,95 A / 230 V 
60,5 x 60,5 x 4,8 cm

€ 624,5/st € 843,5/st

T1 set 

Draadloze programmeerbare 
kamerthermostaat met extra grote 

display ERP 5 + relais 16A 
schakelcapaciteit

€ 85/st € 115/st

T1 Relais 
Afzonderlijke relais met 16A 

schakelcapaciteit. Te koppelen met T1 
thermostaat als uitbreiding.

€ 27,5/st € 37,5/st 

T1 Thermostaat

Afzonderlijke draadloze 
programmeerbare kamerthermostaat 

met extra grote display ERP5. Te 
koppelen met T1 relais als uitbreiding.

€ 57,5/st € 78/st

T3 Smartset

Thermostaat + relais (16A) + gateway 
Uitbreidbaar naar meerdere ruimtes door 
toevoeging van thermostaat + relais per 

ruimte. App functie voor smartphone.

€ 269,5/st € 364/st
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Adviesprijs 
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exclusief BTW

Nettoprijs 
exclusief BTW



T3 Smartrelais
Afzonderlijke relais te koppelen met T3 
thermostaat + gateway voor uitbreiding. 

16A schakelcapaciteit
€ 32/st € 43,5/st

T3 Smart thermostaat Afzonderlijke thermostaat te koppelen 
met T3 gateway + relais voor uitbreiding € 99/st € 134/st

T3 Signaalversterker 
Zigbee

Bedraad signaalversterker indien er in 
het gebouw slecht of geen ontvangst is 

van het Zigbee netwerk kan dit relais 
gebruikt worden voor het signaal te 

versterken. 

€ 41/st € 55,5/st

T3 Rolluik relais 

Het rolluik relais maakt het mogelijk om 
iedere rolluik individueel of als groep te 

bedienen. Rolluiken kunnen bediend 
worden vanuit de app gekoppeld aan de 

T3 gateway. 

€ 40/st € 54/st

T3 Rookmelder 

De T3 rookmelder is een draadloze 
intelligente foto- elektrische rookmelder 

voor radiografische Zigbee netwerken. 
Gekoppeld aan de T3 gateway. 

€ 49/st € 66,5/st

T3 Smartplug 

De T3 smartplug moet in een geaard 
stopcontact worden gestoken. Hierna 

kan u elektrische apparaten bedienen via 
de app gekoppeld aan de gateway. 

€ 53/st € 72/st

T3 Temperatuur sensor 

T3 temperatuurs ensor voor het smart 
home systeem. Deze sensor maakt het 

mogelijk in een ruimte de temperatuur te 
regelen zonder thermostaat. 

€ 50/st € 67,5/st 

T3 Bewegingsmelder 
De T3 bewegingsmelder zorgt ervoor dat 
u op afstand beweging kunt detecteren. 

Gekoppeld aan de gateway. 
€ 56/st € 76/st

T3 Dimmer relais 

Draadloze T3 dimmer relais kan worden 
gebruikt voor het aansturen van 

verschillende lichtbronnen via de app 
gekoppeld aan de gateway.

€ 51/st € 69/st
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T3 Deur/raam contact
T3 magneetsensor op batterijen kan het 

openen van ramen en deuren detecteren 
via de app gekoppeld aan de gateway. 

€ 35,5/st € 48/st 

T3 Daadloze 
thermostaat knop M28 

T3 thermostaat knop voor radiatoren kan 
gebruikt worden via de app gekoppeld 

aan de gateway. Maat M28*1,5
€ 60/st € 81/st

T3 Draadloze 
thermostaat knop M30

T3 thermostaat knop voor radiatoren kan 
gebruikt worden via de app gekoppeld 

aan de gateway. Maat M30*1,5
€ 60/st € 81/st

T3 Slimme knop

T3 slimme knop kan gekoppeld aan een 
T3 smart relais en ingesteld via de app 

een gewenste functie naar keuze 
uitvoeren. (Bvb: alle lichten uit) 

€ 28,5/st € 38,5/st
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Verzendkosten pakketten en paletten exclusief BTW. 

Pakketten worden éénmaal per week uitgeleverd door pakketdienst DHL.  
Alle goederen zijn kosteloos af te halen na afspraak op onze adressen te Bree of Houthalen-

Helchteren tussen 8u30 en 17uur. 

Werkwijze plaatsen van bestellingen: 
Bestellingen plaatsen op het e-mail adres: order@raio.be  

Vermeld bij het plaatsen van een bestelling:  
-het correcte filiaal welke de bestelling plaatst 

-indien van toepassing referentie  
-leveren of afhalen 

- gewenste week van levering of afhaling 
Voor levering het volledige leveradres vermelden. 

U kan de bestellingen beschouwen als aanvaard na het ontvangen van een SPECTRA/RAIO 
orderbevestigingsbon. 

Land 1e pakket 2e pakket 3e pakket 4e pakket 5e pakket

België €14,55/st €10,63/st €9,5/st €9,5/st €9,5/st

Nederland €15,97/st €11,5/st €10/st €10/st €10/st

15x  
RAIO/pallet

1e pallet 2e pallet 3e pallet 4e pallet 5e pallet

België €77,78/st €54,44/st €42,78/st €42,34/st €41,92/st

Nederland €84,47/st €62,6/st €51,89/st €51,36/st €50,84/st

 / 4 5
Spectra bv - Centrum-Zuid 1111 - 3530 Houthalen-Helchteren (BE) - T: +3211397585 - M:contact@raio.be  

BTW: BE0735588909 - IBAN BE06 0018 7072 4822 - BIC: GEBABEBB

mailto:contact@raio.be
mailto:order@raio.be


      Datum: 

ORDERBON 

Klant:  
 
Filiaal: 
 
Levering:  Ja / Nee 

Gewenst lever- of afhaalmoment: 

Referentie:  

Opmerking : 

PRODUCT HOEVEELHEID

RAIO 1 / 900 W / 4 A / 230 V

RAIO 2 / 450 W / 1,95 A / 230 V

RAIO 1 BI / 900 W / 4 A / 230 V

RAIO 2 BI / 450 W / 1,95 A / 230 V

T1 thermostaat set

T1 relais afzonderlijk

T1 thermostaat afzonderlijk

T3 thermostaat set

T3 relais afzonderlijk

T3 thermostaat afzonderlijk

T3 signaalversterker Zigbee

T3 rolluik relais

T3 rookmelder

T3 smartplug / stekker

T3 temperatuur sensor

T3 bewegingsmelder

T3 dimmer relais

T3 deur / raam contact

T3 draadloze thermostaat knop radiator M28

T3 draadloze thermostaat knop radiator M30

T3 slimme knop
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