Smarther with Netatmo
“έξυπνος” θερμοστάτης

θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες, οικιακός
προγραμματιστής

Home + Control

0 490 39

Αρ. καταλ.

0 490 40

“Έξυπνος” θερμοστάτης Smarther with Netatmo
Ο “έξυπνος” θερμοστάτης με τεχνολογία Wi-Fi, μαζί με την
ειδική εφαρμογή Home + Control επιτρέπει τη ρύθμιση
και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο σπίτι με
ακρίβεια. Για την εφαρμογή Home + Control απαιτείται η
τελευταία έκδοση για iPhone, iPad, iPod και για Android
έκδοση 5.0 ή μεταγενέστερη. Ο προγραμματισμός γίνεται
εύκολα και απλά με τη χρήση της εφαρμογής.
Διαθέτει επιφάνεια αφής όπου εμφανίζεται η θερμοκρασία
και το επίπεδο υγρασίας του χώρου και απ’ όπου μπορεί να
ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία και να ενεργοποιηθεί
η λειτουργία Boost: ενεργοποίηση της θέρμανσης ή
της ψύξης για ένα χρονικό διάστημα (30, 60 ή 90 λεπτά)
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου ή το
επιλεγμένο πρόγραμμα.
Μέσω της εφαρμογής διατίθενται οι δυνατότητες:
- λειτουργία Away αν πρόκειται να λείψετε από το σπίτι για
σύντομο χρονικό διάστημα (θερμοκρασία 120 C για λειτουργία
θέρμανσης ή εντελώς κλειστός για λειτουργία ψύξης)
ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα
- λειτουργία Frost-guard αν πρόκειται να λείψετε από το
σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα το χειμώνα (θερμοκρασία
ασφαλείας 70 C), ανεξάρτητα από το επιλεγμένο πρόγραμμα
- εμφάνιση στην οθόνη της θερμοκρασίας του χώρου
και του χρόνου λειτουργίας του συστήματος
θέρμανσης / ψύξης
Συμβατός με κάθε σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας
(θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) που λειτουργεί
με εντολή ON/OFF όπως, π.χ. τοπική ηλεκτροβάνα σε
εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης.
Συμβατός με τις Πρόσθετες Smart Βαλβίδες Καλοριφέρ
Netatmo
Μπορεί να ελεγχθεί με τους φωνητικούς βοηθούς Google
Assistant, Siri και Alexa (προς το παρόν οι φωνητικοί βοηθοί
λειτουργούν μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Τοποθέτηση χωνευτή
Τοποθετείται σε κουτί διακόπτη ελάχιστου βάθους 40 mm
Συνιστώμενα κουτιά τοίχου: αρ. καταλ. 0 801 41/51, 503Ε
Συνιστώμενα κουτιά γυψοσανίδας: αρ. καταλ. 0 800 41/51,
PB502N, PB503N
1 έξοδος, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 VA
0 490 38 Χρώμα λευκό
0 490 39 Χρώμα μαύρο
Τοποθέτηση επίτοιχη
2 έξοδοι, σύνδεση με 2 καλώδια στα 230 VA
0 490 40 Χρώμα λευκό

Η εφαρμογή Home+Control διατίθεται
δωρεάν στα Google Play και Apple Store
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Mηχανικός
Pύθμιση από 7 οC έως 30 οC από μπουτόν
Επιλογή της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας
• Eνδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Μία έξοδος με μεταγωγική επαφή
• Διαστάσεις: 80 x 80 x 37 mm
• Iκανότητα διακοπής :
- 16 A - 250 V± σε ωμικό φορτίο
- 2,5 A - 250 V± σε επαγωγικό φορτίο
• Aκρίβεια ρύθμισης ± 1 ΟC

		

Χρονοδιακόπτες επίτοιχοι
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Στεγανοί 20 A - 250 V±, ΙΡ 53
Πρόγραμμα ημερήσιο, ελάχιστος χρόνος ρύθμισης 20’ 		
Xωρίς εφεδρεία
Με εφεδρεία 500 h

		

Διακόπτης με φωτοκύτταρο
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LuxoRex
Eξωτερικός φωτοδιακόπτης στεγανός IP 54
Aνάβει τους λαμπτήρες με τους οποίους
είναι συνδεδεμένος όταν βραδιάσει και τους
σβήνει όταν ξημερώσει
Pύθμιση φωτεινότητας από 5 έως 1000 lux
Xρόνος απόκρισης 2 min
230 V± - 50 Hz, 10 A

		

Οικιακός προγραμματιστής
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Προγραμματίζει μία οικιακή συσκευή
(καφετιέρα, πλυντήριο, καλοριφέρ, κ.λπ.)
από μία πρίζα 2Π + Γ, 10/16A
Mέγιστη ισχύς 3680 W - 230 V±
Πρόγραμμα ημερήσιο
Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης: 15 min
Πρόγραμμα εβδομαδιαίο

