MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

AZ OTTHONA, AHOGY ÖNNEK KELLEMES

BLISS T
szobatermosztát

BLISS Wi-Fi programozható
szobatermosztát

A Bliss sorozat két készüléket foglal magába:
egy Wi-Fi-s, programozható és egy kézzel
beállítható szobatermosztátot.
A BLISS Wi-Fi segítségével egyszerűen
és gyorsan programozható a kívánt
hőmérséklet, a beállítások okostelefonnal
ellenőrizhetőek és módosíthatóak – bárhol és
bármikor.
A BLISS T gyors és elegáns eszköz a
hőmérséklet otthoni szabályozására.

• EGYSZERŰ programozhatóság érintőgombok segítségével
• ELEGÁNS DIZÁJN
Minden enteriőrbe kiválóan illeszkedik. Mattfehér, átlátszatlan felület, kis méretek
• RENDKÍVÜL VÉKONY. Mindössze 19,5 mm mély
• JÓL ÁTTEKINTHETŐ KIJELZŐ üzemállapot-jelzéssel
• Falra szerelhető

BLISS - szobatermosztát

1T.91.9.003.0000-ás típus

A BLISS T stílusos
megoldás otthona
hőmérsékletének
gyors és egyszerű
szabályozására.

✔ Egyszerű, intuitív kezelőfelület
✔ Érintőgombok
-

1 váltóérintkező, tartós határáram 5 A/250 V AC
A kijelző bekapcsolása a Finder logó érintésével
Beállítás világító érintőgombokkal
Kijelzési pontosság 0,1 °C
Tápellátás: 2 x 1,5 V AA elemek, az elemcsere szükségességének
kijelzése
- 2 függetlenül beállítható hőfok (nappal/éjszaka)

Egy egyszerű kézmozdulat
elegendő a

szobatermosztát
vagy a

programozható szobatermosztát
kijelzőjének bekapcsolásához

- Nyári/téli átállítás
- Biztonsági zárolás 3-jegyű PIN-kóddal
(praktikus nyilvános helyeken, hotelekben, stb.)
- Fagyvédelem +5 °C
- Hiszterézis 0,2 °C (fixen beállítva)
- 5-37 °C beállítható hőmérséklet-tartomány
- Kijelezhető hőmérséklet 0-50 °C

BLISS - Wi-Fi programozható szobatermosztát

1C.91.9.003.0W07-es típus

A BLISS Wi-Fi segítségével
egyszerűen és gyorsan
beállítható a hőmérséklet
vagy létrehozható heti
program. A beállítások
bárhol és bármikor
ellenőrizhetőek és
módosíthatóak.
-

✔ Távoli elérés applikációval (Android vagy iOS)
✔ Kézi vagy irányított programozás applikációval

1 váltóérintkező, tartós határáram 5 A/250 V AC
A kijelző bekapcsolása a Finder logó érintésével
Kézi programozás a készülék kezelőfelületén érintőgombokkal
Programozás okostelefonnal, Wi-Fi kapcsolaton keresztül (BLISS app)
Nincs szükség további tartozékokra vagy kábelezésre
Világító érintőgombok
Kijelzési pontosság 0,1 °C
Tápellátás: 4 x 1,5 V AA elemek, az elemcsere szükségességének kijelzése

Kézi beállítás
Az érintőképernyőn a következő
beállítások végezhetők el:
- Dátum és idő beállítása
- Heti program, a kívánt hőmérséklet
beállítása bármely időpontra, nappalra
vagy éjszakára
- Az aktuális beállítás kijelzése
- A beállítás kézi felülírása
- Kikapcsolás
- Zárolás feloldása (amennyiben az
applikációban be van állítva)

- Nyári/téli átállítás
- Biztonsági zárolás 3-jegyű PIN-kóddal
(praktikus nyilvános helyeken, hotelekben, stb.)
- Fagyvédelem +5 °C
- Hiszterézis (0,1...0,9)°C tartományban állítható
- 5-37 °C beállítható hőmérséklet-tartomány
- Kijelezhető hőmérséklet 0-50 °C

Beállítás applikáció segítségével
Az applikációval a következő beállítások végezhetők el:
- Az összes, kézzel is elvégezhető beállítás
- A házon belül egyszerre több programozható szobatermosztát kiválasztása és
egyidejű kezelése (pl. az összes kikapcsolása vagy automatikus távollét felismerés)
- Különböző helyszínek kezelése, pl. lakóház, nyaraló
- Állapotjelzés és működési információk, mint pl.: alacsony elemtöltöttség, fűtés/hűtés,
KI/BE, stb.
- A szobatermosztátok kezelésének megosztása más személyekkel
(több alkalmazó, földrajzi helymeghatározás)
- Különböző heti programok létrehozása, amelyek igény szerint alkalmazhatóak
- Naptári napok szerinti hőmérséklet-beállítás (szabadon választott időszakra
korlátozódó beállítás, pl. ünnepnapok, hétvégék, partyk, stb.)
- Az energiafogyasztás kezelése kiválasztott időtartományban
- AUTO-AWAY (földrajzi helymeghatározás funkció). Lehetővé teszi a hőmérséklet
csökkentését, ha a tulajdonos a lakásától általa meghatározott távolságon kívül
tartózkodik, és a rendszer aktiválását, ha a tulajdonos ismét a lakáshoz közeledik (a
beállítás a lakást utoljára elhagyó regisztrált felhasználóra aktiválódik).
- Szinkronizálási idő
- Az egyes szobatermosztátok PIN-kódjának megváltoztatása
- Nyári/téli átállítás

- Bárhol és bármikor lehívhatók jelentések
és személyre szabott statisztikák

Finder Bliss
Letölthető
innen:

			
AUTO-AWAY

Földrajzi helymeghatározás funkció

Lehetővé teszi alacsonyabb hőmérséklet beállítását azokra az
időtartományokra, amikor az ingatlanban senki sem tartózkodik.
(A beállítás a lakást utoljára elhagyó regisztrált felhasználóra
aktiválódik.)
AZ AUTOMATIKUS TÁVOLLÉT FELISMERÉS (AUTO-AWAY) JELENTŐS
ENERGIAMEGTAKARÍTÁST TESZ LEHETŐVÉ.

Befoglaló méretek

FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft. ∙ H - 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A. ∙ tel.: +36/1-369-30-54 ∙ fax: +36/1-369-34-54
finder.hu@findernet.com ∙ www.findernet.com

A FINDER fenntartja az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatás jogát. A FINDER nem vállal felelősséget személyeket vagy vagyontárgyakat ért, termékeinek szakszerűtlen telepítéséből vagy alkalmazásából eredő károkért.

- A hőmérséklet és a heti beállítások
programozása és módosítása
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Távoli elérés a BLISS applikációval

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.
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