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CONTROLUL ÎNCĂLZIRI CONTROLUL ILUMINĂRII SIGURANTĂ

INTELIGENTE PENTRU 
CASE INTELIGENTE

PROTECTIE SOLARĂ 

ZIUA, NOAPTEA, ACASĂ SAU NU – CASA 
DUMNEAVOASTRĂ SE CONDUCE SINGURĂ

Dacă aveți energie electrică și o rețea wireless, dețineți ceea ce e nevoie pentru a 
controla o casă modernă - o așa zisă casă inteligentă. 

Cu toții am auzit despre frigidere care vă pot trimite lista de cumpărături, lucru care 
este posibil în viitorul nu foarte îndepărtat. Până acum, totuși, procesele de 
management automat al casei sunt zona noastră de concentrare. 

Iluminarea, încălzirea, ușile de acces, draperiile, aerul condiționat, sistemele de alarmă, 
camerele - toate acestea sunt controlate prin intermediul unei unități centrale, cu 

ajutorul unui computer, unei tablete sau a unui smartphone. Țelurile sunt op�mizarea, 
scăderea consumului de energie și creșterea nivelului de confort pentru dumneavoastră 
și casa dumneavoastră. 
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SOLUTII DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE APĂ

ACCESSORII 
HEATIT

SENZORI CONTROLUL
ILUMINĂRII

RELEE APLICATII PRODUSE
TEHNICE
DIN-RAIL

Avem mai multe opțiuni recomandate petnru controlul încălzirii pe bază de apă, atât cu 
baterii cât și cu termostate de 230VAC.

Sistemul de control este cuprinzător, ușor de u�lizat, flexibil și economic atunci când se 
u�lizează funcții precum programele săptămânale. Aveți posibilitatea de a monitoriza 
temperatura și starea tuturor zonelor, precum și de a controla căldura de la telefon, 
tabletă sau PC. 
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Toți aceș� factori fac sistemul de control foarte potrivit pentru încălzirea pe bază de 
apă, oferindu-vă un control cât mai mare și flexibilitate. Dispozi�vele noastre u�lizează 
protocolul Z-Wave și, prin urmare, funcționează cu cele mai moderne porți de acces 
Z-Wave. Încălzirea pe bază de apă poate fi un început bun pentru a construirea 
sistemului dvs. inteligent de acasă, indiferent dacă este o instalație nouă sau un plus al 
instalației existente.
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