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WI-FI термостат

Вимірювач
електроспоживання

Котел

Асортимент термостатів італійської компанії PerryElectric поповнився новою моделлю – Wi-Fi термостатом з можливістю 
керування, налаштування і зняття показів через смартфон чи планшет.
Даний термостат ідеально підходить для побудови найпростішої системи "Розумний будинок". Він дозволяє не тільки 
віддалено контролювати температуру в приміщенні, складати календарний графік нагріву/охолодження, але і за 
допомогою спеціальних аксесуарів вести моніторинг електроспоживання.
Визначальні особливості

• Прив'язка GPS геолокації для інтелектуального керування температурою
• Одночасне керування до 30 термостатів
• Програмування до 10 температурних рівнів у межах одного дня
• Онлайн моніторинг через додаток для iOS або Android
• Перегляд історії на порталі www.perryhome.it
• Розширення функціоналу системи за допомогою модулів вимірювання електроспоживання

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:
• програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
• промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
• компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
• широкий спектр обладнання КВПіА;
• промислові джерела електроживлення;
• пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
• електротехнічне та комутаційне обладнання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення

Режим керування

Підтримка температури

Тижневе програмування

Перемикання

Антена

Дисплей

Бездротове підключення до Smartbox

Програмування через APPдля iOS та Android

Пряме підключення до котла

Автоматичне підвищення/пониження температури залежно від геолокації господаря

Захист насосу від накопичення вапняку

Сигналізація розряду батареї

Напруга живлення

Споживання

Підключення до роутера

Автоналаштування без ПК

Подача живлення через micro USB

Завантаження даних в CloudSendsData

 
батарея AA1,5 В х 2 шт.

ВКЛ/ВИКЛ чи пропорційний

0,5°C

10 рівнів на день, крок 1 хв.

літо/зима

вбудована, 868 MГц RF

4,3” LCD з підсвіткою

5 В, 500 мА

300 мА

через RJ45 по Ethernet

 

 

 

 

1TX CR028WIFI Wi-Fi термостат

1TX RX01WIFI Точка доступу Smartbox


