FlexiComfortApp
Naše silné trio
pro ještě větší pohodlí vytápění

• Komfortní obsluha
• Programování více topných těles
• Řízení aplikace prostřednictvím chytrého mobilního
telefonu/tabletu PC

Webconnector
TYDOM 1.0
(rozhraní)

Router

Programovatelný
bezdrátový
termostat X3D

Řízení aplikace
Bezdrátový termostat X3D
+ Webconnector TYDOM 1.0
Bezdrátový termostat X3D je rozšiřitelný o rozhraní domovní automatizace, které lze připojit
k routeru. Tímto je možné pomocí bezplatné
aplikace provádět pohodlné bezdrátové ovládání prostřednictvím chytrého mobilního telefonu / tabletu PC.

Teplotní zóna 1

Teplotní zóna 2

Topné panely AeroFlow
podle potřeby pro různé
teplotní zóny (max. 8)

www.zatopte.si

Pro dokonalé pokojové klima
Topné panely AeroFlow
Všechny modely s šamotovým paměťovým jádrem a lamely topných panelů jsou speciálně konstruované pro lepší proudění tepla

Topné panely
včetně radiového
přijímače X3D

• s ověřenou technologii AeroFlow
• pro lepší pokojové tepelné klima a méně vířivého prachu
ve vzduchu
• s efektivní metodou vytápění díky rychlé fázi nahřívání
a delší tepelné stabilitě bez dohřívání
• s dlouhodobou zárukou
• s nadčasovým designem

Pro ještě větší pohodlí a flexibilitu
Bezdrátový termostat X3D
• Rozměry: 135 x 80 x 20 mm
• Rozměr displeje: 40 x 40 mm
• Bezdrátový protokol X3D (funguje obousměrně,
poskytuje zpětnou vazbu a přenáší signály)
• Rádiová frekvence: 868 MHz
• Stupeň krytí: IP30/třída ochrany: II
• Montáž na stěnu nebo na stojan

Bezdrátový
programovatelný
termostat X3D
Nová generace
Kompatibilní s aplikací

Nově definované dálkové vytápění
Rozhraní domácí automatizace

TYDOM 1.0
Webconnector

Brána domovní automatizace X3D-WLAN/IP
Toto rozhraní poskytuje centrální řízení a umožňuje obsluhu systémů technického vybavení budov (topení, domovní automatizace, bezpečnostních systémů) prostřednictvím chytrého
mobilního telefonu / tabletu PC.

Dodávka včetně
napájecího kabelu
a kabelu s konektorem
RJ45

• připojení k bezdrátovému routeru prostřednictvím ethernetového kabelu s konektorem RJ45
• bezplatné stažení aplikace TYDOM bez měsíčních následných
výdajů
• kompatibilní s operačním systémem od 2.3.3 Android a iOS 6
• bezdrátový protokol: X3D, obousměrný
• rádiová frekvence: 868 MHz
• napájecí napětí: 230 VA

Upozornění: Vezměte prosím
na vědomí, že starší rádiové
přijímače / bezdrátový
prostorový termostat (X2D)
nejsou s TYDOM 1.0
kompatibilní. V případě
pochybností a dotazů
nás prosím kontaktujte.

www.zatopte.si

