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Modul elegant de 
a economisi energie
Doriți să economisiți costurile energetice. 
Și acceptați doar premium – atât ca stil, 
cât și ca tehnologie. Smatrix Style este 
soluția ideală pentru toate necesitățile dvs.: 
dispozitive estetice care se integrează perfect 
în designul dvs. de interior. Acestea sunt 
echipate cu tehnologia inovatoare a senzorilor 
pentru temperatura de funcționare și fac 
parte din fiabilul sistem de comandă Smatrix. 
Smatrix optimizează în mod inteligent 
ambianța camerei dvs. și poate fi comandat 
cu ușurință prin intermediul punctului unic 
de control tactil, cât și cu smartphone-ul sau 
tableta. Reduceți costurile energetice într-un 
mod elegant.

Dispozitive subțiri și elegante, 
create pentru a completa 
designul dvs. de interior

Pregătit pentru casa inteligentă: 
comandă facilă prin punct unic de 
control tactil, smartphone și tabletă

Compatibilitate cu 
sistemul existent de 
încălzire și răcire radiantă
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Designul întâlnește tehnologia
Gestionare temperatură cu 
optimizare automată
Inovatoarea „autoechilibrare” 
Smatrix monitorizează în 
permanență toți factorii care 
influențează temperatura camerei 
– recalculând în mod independent 
fiecare circuit de încălzire. 
Economisiți până la 20% din 
costurile energetice* cu ajutorul 
distribuției optime, inteligente și 
permanente a încălzirii. 

Aplicația Smatrix – Pregătit 
pentru casa inteligentă
Prin intermediul aplicației Smatrix 
puteți controla de oriunde 
temperatura tuturor camerelor 
dvs. Economisiți energie și bani 
prin simpla comutare a încălzirii 
în modul „Plecat” sau „Eco” atunci 
când nu sunteți acasă.

Control intuitiv
Smatrix Style se instalează cu 
ușurință. Poate fi comandat 
printr-o interfață tactilă ușor 
de utilizat.

* Economii energetice potențiale: Cu până la 6% în comparație cu alte sisteme de comandă, având capacitate de control individual pentru o singură cameră.  
Cu până la 12% în comparație cu sistemele neechilibrate. 

  Cu până la 20% în comparație cu sistemele neechilibrate, neavând capacitate de control individual pentru o singură cameră.

Senzori de ultra-precizie
Senzorii pentru temperatura 
de funcționare reprezintă cel 
mai exact mijloc de analizare 
a climatului interior. Rolul 
acestora este de a verifica în 
permanență dacă sistemul 
funcționează corespunzător.
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