
Smart EcoControl – кит за мобилен достъп

Модули за управление

1. Модул „Serveur“ - сървър
Описание

 С един модул „Serveur“ можете да управлявате до 10 радиатора,
стига във вашата ел.инсталация за отопление да е предвиден
управляващ кабел.

 Ако всички радиатори не са свързани с управляващ кабел,
модулът „Serveur“ трябва да бъде свързан към останалите с
модули за безжично управление. Комуникацията с радиочестота  «
без кабелно» позволява да се управляват до 20 радиатора.

 Реализирайте икономия на енергия адаптирайки комфорта в
жилището към обитателите му в екологичен аспект.

Предимства :

 Анализирайте и визуализирайте Вашата консумация на ток за отопление.

Имайки своето лично, сигурно пространство, научете се да анализирате Вашата
консумация : Намалете температурата от 20,5 на 19,2 °C, после погледнете историята
на консумираната от Вас енергия на другия ден за да знаете колко сте икономисали
спрямо предния ден. Анализирайте и ефикасно реагирайте на Вашето отопление за да
реализирате истинска икономия на енергия.

 Прецизно настройте Вашия комфорт стая по стая.



Където и да сте, Вие можете да настроите комфорта във всяка стая с точност до 0,1°C
или да поставите радиаторите в Икономичен режим… освен това можете да групирате
радиаторите в една и съща стая, така че техните команди и функции да са
синхронизирани: Настроената температура е хомогенна между всички радиатори и
техните сензори комуникират един с друг. По този начин термичното равновесие на
помещението е идеално във всички ситуации.

 Планирайте Вашето отопление

Имате възможност да планирате отоплението стая по стая или за всяка обитаема зона
взависимост от периодите на обитаване.

 Активирайте режима Vacances – Ваканция при продължително отсъствие.

Всички радиатори ще преминат в режим Против замръзване - hors-gel.

 Свържете се към My.smart-ECOcontrol.fr

За да управлявате всички функции на Smart радиаторите

 Приложението smartphone gratuite Smart ECOcontrol®.

За да управлявате лесно Вашето отопление.

Цвят – бял сатен FS

Гаранция – 2 години

2. Moдул „Chauffage“ – Отопление

Описание

 Ако в ел.отоплителна инсталация не е включен управляващ кабел,
модулът Serveur трябва да бъде свързан чрез модули  Chauffage
за да се осъществи без кабелна комуникация. Радиочестотната
комуникация «без жична» позволява да се управляват до 20
радиатора.

Цвят – бял сатен FS

Гаранция – 2 години

Произведено във Франция

Oтоплителна, вентилационна и климатична техника
1303 София, пл. Възраждане, бул. Ал. Стамболийски 57, тел. 02 988 01 19,
02 988 07 19, 02 986 54 98, e-mail: office@konsim.bg, www.konsim.bg
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