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V!echny uvedené údaje slou"í k popisu a nejsou zaru#en$mi vlastnostmi v právním smyslu. Technické zm%ny a nep&esnosti jsou vyhrazeny.
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Digitální chronotermostat

Wi-Fi chronotermostat

• dálkové ovládání pomocí aplikace
(Android nebo iOS)

• programování manuální nebo pomocí aplikace
• dech beroucí design
• tla#ítka citlivá na dotek
• 4 x 1,5 V AA baterie
• letní / zimní funkce
• ochrana pomocí 3-místného PIN
• nastaviteln$ teplotní rozsah 5...37 °C
• spínání 5 A / 250 V AC

p&ipojení

1C.91

Barva T!denní chronotermostat

Bílá 1C.91.9.003.0W07

Technické vlastnosti

'idlo NTC termístor

Napájení 4 x 1,5 V AA baterie

Po#et kontakt( 1P

Spínan$ v$kon 5)A/250)V)AC

Rozsah zobrazení 0…+50)°C

Teplotní rozsah +5…+37)°C

Teplotní rozdíl 0,2)°C samo#inn% regulovatelné / nastavení pomocí App

Teplotní zm%na —

No#ní polles —

Samostatn% nastavitelné stupn% teploty 5…37 °C

Zabezpe#ení termostatu 3-místn$ PIN

Krytí IP 20

Montá" na st%nu

P&esnost zobrazení displeje 0,1)°C

P&esnost p&i +20)°C +/–0,5)°C

Ochrana proti mrazu +5)°C

Programování t$denní

Minimální programovateln$ interval 1 h

Funkce úspory energie lokalizace polohy

Tla#ítka dotyková tla#ítka

Kontrola ne

Osv%tlen$ displej ano

Komunikace Wi-Fi

Programování z aplikace ano

Zna"ky (podrobnosti na vy"ádání)
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Programování pomocí Wi-Fi
Dálkové ovládání
S novou aplikací Finder BLISS m("ete odkukoliv Wi-Fi chronotermostat &ídit.
P&i spojení s domácí sítí jsou následující mo"nosti:
- rozhodnout se kdykoliv pro zm%nu teploty
- aktivovat funkci AUTO-VZDÁLENÍ tak, "e se spo&í energie p&i opu!t%ní domu
- nastavení p&ednostního t$denního nebo denního programu
- &ízení v!ech chronotermostat( v jednom dom% nebo v r(zn$ch domech
- sdílet va!e BLISS nastavení s dal!ími u"ivateli

Nová aplikace pro rychlé a jednoduché programování

K  D I S P O Z I C I  N A

Tla"ítka citlivá na dotyk
Zapnutí displeje tla"ítkem Finder Nastaveníp p j

Statistika a zprávy
*ízení spot&eby podle historie zvoleného období. 
Optimalizace topení tím, "e se kontroluje zapínání kotle 
pro v%t!í úsporu energie.


