SMARTECH PLUS

inteligentné ovládanie kotla na diaľku,
ktoré šetrí peniaze

Bezdrôtový hi-tech SMART chronotermostat s Bluetooth
technológiou, ktorý umožňuje nastavenia teplôt
vykurovania a ohrevu teplej vody bezdrôtovo. Pokroková
elektronika umožňuje aj vzdialený prístup k ovládaniu,
cez aplikáciu smartfónu (vyžaduje internetové, resp. Wi-Fi
pripojenie).
Regulovanie teploty vykurovania môže byť nastavené aj
pomocou špeciálnej funkcie, s geolokáciou pripojených
členov domácnosti. Aplikácia automaticky zvýši teplotu
pri príchode člena domácnosti domov a naopak teplotu
zníži, keď posledný člen domácnosť opustí. SMARTECH
PLUS sa používa veľmi jednoducho.
Jeho displej je dobre čítateľný „z každého uhla“, vďaka
technológii e-ink používanej v digitálnych čítačkách.
Niektoré funkcie môžu byť podporované aj virtuálnymi
asistentmi ako Alexa alebo Google Home. Aplikáciou
SMARTECH je možné spravovať až 18 SMART termostatov
v rôznych priestoroch či domácnostiach.

VÝHODY:
> Plynulá regulácia vykurovania v časových intervaloch,
cez displej alebo na diaľku pomocou aplikácie.
> Kontrola prevádzky, spotreby, zmeny parametrov
a zobrazovanie chybových kódov prostredníctvom web
stránky.
> Možnosť riadenia viaczónových vykurovacích systémov.
> Veľmi nízka spotreba, batérie vydržia až 2 roky.
> Nevyžaduje inštalačnú kabeláž priestorového
termostatu
> Možné pripojiť ku všetkým kotlom Immergas, aj
k starším verziám.

DOKONALE NAVRHNUTÉ
PRE KONDENZAČNÉ KOTLY

SMARTECH PLUS
Popis

Rozmery

Kód

Cena bez DPH

Cena s DPH

3.030909

265 €

318 €

SMARTECH PLUS
Hi-Tech inteligentné bezdrôtové ovládanie s bluetooth technológiou.
Sada obsahuje:
• Bezdrôtový smart termostat (je možné ho premiestňovať tam, kde
chcete regulovať teplotu)
• Komunikačnú bránu (na pripojenie ku kotlu a príp. k wifi internetovej
sieti domácnosti*; napájanie 230 V)
• 2 základne na upevnenie na stenu (s integrovanou nivelačnou bublinou)

70 x 35 mm

• Stojan na stôl pre smart termostat
• 2 batérie (ako štandard)
Parametre:
• Rozsah teploty miestnosti: 0 - +40°C
• Ochrana krytom: IP20
Trieda regulácie teploty: V** alebo VI

70 x 18 mm

Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti pri vykurovaní priestorov:
3%** alebo 4%

PRÍSLUŠENSTVO
Popis

Kód

Cena bez DPH

Cena s DPH

3.030911

168 €

201,60 €

3.031013

20 €

24 €

Rozširujúca sada SMARTECH PLUS
na reguláciu teploty vo viacerých zónach domu (možné iba v prípade hydraulického rozdelenia systému)

ver. SK-01 09/2021

* Brána a chronotermostat komunikujú prostredníctvom technológie bluetooth, preto pre svoju prevádzku nie je potrebné pripojenie na internet (je potrebné
len pre vzdialenú kontrolu a nastavenia regulácie prostredníctvom aplikácie).

Inštalačná sada krytu elektrokrabice
Umožňuje prekrytie otvoru v stene pre inštalačné krabice až po typ 503

** Trieda regulácie teploty s predvoleným nastavením. Závisí od nastavení prevádzkového režimu, ktorý je možné meniť modulačne alebo ON / OFF. Používanie
týchto zariadení prispieva k percentuálnej sezónnej energetickej účinnosti vykurovacieho systému.

SMARTECH PLUS je v niektorých funkciách kompatibilný s virtuálnymi asistentmi ALEXA a Google Home.

Všetky IMMERGAS výrobky boli vyvíjané a vyrobené tak, aby plne vyhoveli predpisom EÚ a normám v záujme maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. IMMERGAS
si v prípade inovácie výrobkov vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii na uvedených
kontaktoch. Technické údaje uvedené v dokumente sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi. Počas
životnosti výrobkov môže byť ich výkon ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosferické vplyvy, usadeniny v rozvodných systémoch atd‘.
Poznámka: Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky!
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Návrh, výroba a popredajná podpora
plynových kotlov, ohrievačov vody
a súvisiaceho príslušenstva.

Spoločnosť Immergas Europe s.r.o., si vyhradzuje právo na tlačové chyby alebo chyby v prepise tohto dokumentu.

Sada obsahuje: Smart termostat a Relé wifi (v takom prípade je potrebné pripojenie k wifi sieti)

