Gradite na Uponorju
s Smatrix Style
Naša nova zasnova termostata, ki ima vgrajeno tipalo
občutene temperature, elegantno optimizira ambient
prostora, povečuje udobje in prihrani stroške energije

NOVO

Zahvaljujoč tehnologiji avtomatskega
balansiranja je prihranek energije do 20 %
Preprosta vgradnja, nastavitev in upravljanje
preko pametnega telefona in tabličnega
računalnika
Prilagodi se obstoječim sistemom za
ploskovno ogrevanje in hlajenje ter je
idealna izbira za adaptacije

Izkoristite prednosti energijske učinkovitosti
in elegance
Zanesljiv in na tržišču preizkušen asortiman sistema Smatrix, regulacija ploskovnega ogrevanja in hlajenja, je dopolnjen z
elegantnim in tankim termostatom, ki izpolnjuje najvišje zahteve glede zasnove in tehnologije.

Priznana tehnologija
•	Termostat, ki je del našega
regulacijskega sistema
Smatrix, omogoča,
zaradi inovativne funkcije
avtomatskega balansiranja,
učinkovito porabo energije
•	Termostat nenehno
spremlja spremembe
pogojev

Nova zasnova
•	Tanki in elegantni
termostati
•	Odlično se prilegajo
notranji opremi vaših
strank
• 	Na voljo v dveh barvah:
bela in črna

Prihranek energije
•	Smatrix prihrani do 20 %
stroškov ogrevanja
•	Uporabite ga lahko za
naknadno vgradnjo
v obstoječe sisteme
za ploskovno ogrevanje
in hlajenje

Preprostost
•	Preprosta vgradnja,
nastavitev in vzdrževanje
•	Upravljanje preko ene
vstopne točke in aplikacije
Smatrix App

Ultra natančna tipala
Tipala občutene temperature so
najbolj natančna pri merjenju
notranjih klimatskih pogojev. Tipala
zaznavajo tako temperaturo zraka
kot tudi sevalno temperaturo in zato
omogočajo natančnejše merjenje
toplotnega udobja. Ta tehnologija je
vključena v termostat Smatrix Style in
tipalo Smatrix Style.

Aplikacija Smatrix App
Z aplikacijo Smatrix App lahko
temperaturo prostora regulirate od
kjerkoli. In ko vas ni doma, s preprosto
nastavitvijo ogrevanja na „Odsotni“ ali
„Ekonomični“, prihranite energijo in
denar.

Vmesnik z zaslonom, občutljivim
na dotik
Ena intuitivna vstopna točka omogoča
regulacijo celotnega sistema.
Ima moderen, uporabniku prijazen
vmesnik z zaslonom, občutljivim
na dotik, ki ne zahteva kompleksne
namestitve.
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