
Az 1T.91.9.003.0000-ás típus egyszerű, intui-
tív kezelőfelületével és érintőgombjaival stí-
lusos megoldást kínál az otthonok hőmér-
sékletének szabályozására. A kimeneten egy 
váltóérintkező kapcsol (5 A / 250 V AC), a 
tápellátásról 2 db AA-s ceruzaelem gondos-
kodik, a kijelző bekapcsolása pedig a Finder 
logó érintésével lehetséges.

A manuális beállítás téli / nyári (fűtés / 
hűtés) üzemmódban, azon belül pedig nap-
pali és éjszakai hőmérséklet megadásával 
lehetséges. A készülék fagyvédelmi funk-
cióval (+5 °C), ill. PIN-kódos zárolhatóság-
gal is rendelkezik.

Az 1C.91.9.003.0W07-es típus heti prog-
ramozású szobatermosztát, amely az And-
roid és iOS rendszerű okostelefonokra egy-
aránt ingyenesen letölthető wifis applikáci-
ónak köszönhetően, a kézi beállítás mellett 
rengeteg extra funkciót is kínál. Miután a 
Finder okostelefonos alkalmazásában saját 
fiókot regisztráltunk, lehetőség nyílik arra, 
hogy az ingatlanunkhoz (legyen az iro-
da vagy az otthonunk) egy vagy akár több 

készüléket is hozzárendeljünk és elnevez-
zünk (pl. szoba vagy épület szerint). A há-
zon belül pedig több termosztátot is egyi-
dejűleg kezelhetünk.

A kapcsolási programot a hét minden 
napjára eltérően adhatjuk meg, órás lépések-
ben. Az elkészült heti programot eltárolhat-
juk, hogy a későbbiekben – pl. a tél beköszön-
tével – egy mozdulattal újra előhívhassuk az 
adott évszakra vonatkozóan. A kapcsolási 
hiszterézis 0,1 és 0,9 °C között állítható. A má-
sik típushoz hasonlóan ez a készülék is ren-
delkezik fagyvédelmi funkcióval (+5 °C).

A heti programok mellett lehetőség van 
– akár időkorláttal – az adott program kézi 
módosítására, vagy pedig naptári nap-
hoz rögzítve, előre be lehet állítani egy kí-

vánt hőmérsékletet (pl. hétvégi kimozdulás 
a nyaralóba, partik). Ha pedig még ennél is 
rugalmasabb hőmérséklet-szabályozásra 
van szükség, az AutoAway (automatikus tá-
vollét felismerés) funkció a tökéletes megol-
dás: lehetővé teszi alacsonyabb hőmérsék-
let beállítását azokra az időtartományokra, 
amikor az ingatlanban senki sem tartózko-
dik. A beállítás a lakást utoljára elhagyó re-
gisztrált felhasználóra aktiválódik.

A termosztát kezelése megosztható több 
felhasználóval, de akár zárolhatjuk is a ki-
jelzőt egy 3-jegyű PIN-kóddal. Ez utóbbi 
funkció különösen praktikus lehet kisgyer-
mekes családok vagy szállodák és középü-
letek számára.

Az adatcsere felhőn keresztül történik. 
A szinkronizálási gyakoriságot 4 fokozat-
ban állíthatjuk be, az energiatakarékostól 
az 1–2 perces időközig terjedően. A válasz-
tott beállítás nagy mértékben befolyásolja a  
4 db AA-s ceruzaelem élettartamát.

A működésről – a kimeneti váltóérintke-
ző (5 A / 250 V AC) állapotáról – és a szoba 
hőmérsékletéről heti és havi bontásban kér-
hetünk le információkat.

A Bliss szobatermosztátok egyszerű és 
praktikus alkalmazhatóságukon túl, a mo-
dern, letisztult dizájnnak és kis méreteik-
nek köszönhetően bármely enteriőrbe kivá-
lóan illeszkednek. |

Szobatermosztátok a kényelem jegyében
A Finder Bliss sorozata két készüléket 

foglal magában: egy egyszerű, 
kézzel beállítható és egy WiFi-s, heti 

programozású szobatermosztátot.
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