PURMO SMART HOME

TempCo E3, RF web
Sistem inteligent de
control pentru casa ta

TempCo Analog, RF web

TempCo Digital, RF web

Termostat cu comunicaţie wireless, cu buton circular frontal de reglaj
şi comutator lateral cu 3 poziţii, conceput atât pentru controlul
circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât şi al radiatoarelor
Alimentare: 2 baterii 1,5V - AAA

Termostat cu comunicaţie wireless, cu ecran LCD, conceput atât pentru controlul
circuitelor de încălzire prin pardoseală, cât şi al radiatoarelor.
Posibilitate de conectare senzor de şapă
Alimentare: 2 baterii 1,5V – AAA

COD PRODUS: FAWBR2RSDVNC0500

COD PRODUS: FAWBR2RSEFNC0100

Modul încălzire / răcire TempCo Cool, RF web

Cap termostatic TempCo TH, RF web, cu ecran LCD

Conexiune wireless cu modulul de control principal
’’Master’’, pentru a deservi instalaţii cu funcţie dublă
(încălzire şi răcire).

Cap termostatic digital programabil pentru radiatoare cu meniu
de reducere a consumului de energie; comunicaţie wireless

Max. 4 unităţi de recepţie ‘’Master‘’ comandate
(48 zone max)

Temperatura de funcţionare

0°C – 40°C

Temperatura ambiantă

-10°C - 50°C

Alimentare

2 baterii alcaline AAA

Durata de viaţă pt. baterii

2 ani

Frecvenţa Radio

868 MHz, < 10 mW

Temperatura de funcţionare

0°C – 50°C

Alimentare

230 Vac +/- 10% 50 Hz

Frecvenţa Radio

868 MHz

Distanţa de recepţie

40 m în interiorul locuinţei,
100 m în spaţiu liber

Distanţa de recepţie

40 m în interiorul locuinţei
100 m în spaţiu liber

Contacte ieşire: Încălzire, Răcire,
Dezumidificator

3 Relee: 5 A / 230 VAC (contacte libere de potenţial)

Cursa maximă

3,5 mm

Comandă pompă

1 Releu: 5 A / 230 VAC (L, N)

Domeniul de reglaj al temperaturii

5°C - 30°C (pas 0,5°C)

COD PRODUS: FAW3R2CDC0005000

Modul de recepţie ’’Master’’ TempCo Connect 6M,
RF web (6 zone)

Max. 4 unităţi ‘’Master’’ de recepţie comandate de un controler
Touch E3 (48 zone max)
0°C – 40°C

Alimentare

230 Vac +/- 10% 50 Hz

Frecvenţa Radio

868 MHz < 10 mW (Bidirecţional)

Distanţa de recepţie

40 m în interiorul locuinţei,
100 m în spaţiu liber

Sarcina max

16 A – 250 Vac – 50 Hz

Contacte ieşire pompă
(sau accesorii)

1 Releu: 5 A / 250 VAC (contact liber de potenţial)
1 Releu: 5 A / 230 VAC (L, N)

Nr. servomotoare

Max 24 buc.

Touch E3
Temperatura de funcţionare

-30°C – 40°C

Alimentare

230 V/AC

Frecvenţa Radio

868 MHz, < 10 mW

Distanţa de recepţie

40 m în interiorul locuinţei
100 m în spaţiu liber

Protecţie electrică

Class II – IP 30

Precizia de afişare a temperaturii

0,1°C

Domeniul de reglaj al temperaturii

5°C - 30°C (pas 0,5°C)

ALTE ACCESORII:
TempCo Connect 1 M Plug, RF web
Modul tip priză cu comandă wireless de la
distanţă, pentru 1 zonă Tensiune 230V

COD PRODUS: FAW3R2CFM01PLUG0

Modul receptor wireless
de perete TempCo
Connect 1M LC, RF web,
încălzire
Ieşire releu de comandă
230 V, max. 10 A

COD PRODUS: FAW3R2CWM01LC000

COD PRODUS: FAW3R2CDM0603000

Modul de extensie TempCo Slave,
RF web (4 zone)
Conectare directă la modulul ‘’Master’’,
pentru controlul a 4 zone suplimentare

COD PRODUS: FAW3R2CDS0403000
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FAW3R8PSTC9V05S0

Unitate centrală, programabilă, echipată cu ecran tactil pentru controlul
wireless al temperaturii diferitelor zone individuale.

Unitate de control wireless pentru 6 zone.

Temperatura de funcţionare

COD PRODUS: FAWBANC0CNN31000

Modul receptor wireless de perete
TempCo Connect 1M FC, RF web,
încălzire şi răcire

Amplificator de semnal
(repeater) RF web

2 ieşiri x 10 A
contacte libere de potenţial

COD PRODUS: FAW3R2CWM01FC000

COD PRODUS: FAW3R2CWA00RP000
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Imaginaţi-vă următoarea situaţie: după o zi grea de muncă,
imediat cum ajungeţi acasă, vă aşezaţi obosit în fotoliu. Urmează
desigur un duş fierbinte,
revigorant, dar nu este de
dorit să ajungeţi într-o baie
neîncălzită. Nicio grijă:
este suficient să activaţi
încălzirea băii cu ajutorul
aplicaţiei de pe smartphone
sau de pe tabletă. Totul în
timp ce vă relaxaţi liniştit
în fotoliu; sau chiar înainte
de a ajunge în locuinţă.
Puteţi oricând să asigurați
o încălzire agreabilă şi
confortabilă în oricare dintre
încăperile dorite chiar şi
înainte de sosirea acasă.

Prin folosirea unei aplicaţii practice, puteţi utiliza centralizat
controlerul dvs. Touch E3 cu ajutorul unui smartphone sau de
pe tabletă. Aveți nevoie
de module de comandă
suplimentare,
amplasate
pe perete sau în caseta
de distribuţie. Mai mult,
cu această aplicație, aveți
totodată
posibilitatea
şi să activaţi temporizat
instalaţia
de
iluminat,
pentru a crea o ambianţă
adecvată propriei locuinţe.

Cum este posibil acest lucru?
Datorită programatorului
central Purmo Touch E3,
care vă permite să accesaţi
instalaţia dumneavoastră
de la distanţă şi să reglaţi
temperatura independent
în fiecare dintre camere.

Rettig SRL
Sediul social și depozit:
407352 Juc-Herghelie nr. 69B, Hala C1,
Modul 1, Judeţul Cluj
T +40 264 406 771
F +40 264 406 770
office@rettigicc.ro

Punct de lucru:
031253 Bucureşti, România
Str. Brânduşelor, nr. 3A, corp 1, et. 1, sector 3
T +40 21 326 41 08
F +40 21 326 41 09
purmo@purmo.ro

Sistemul Smart E3 este
disponibil începând din
februarie 2018. Aplicația
Clever Touch Gen.2 este
disponibilă pentru iOS
(Apple Store) sau Android
(Google Play Store).

pentru smartphone-uri
cu Android scanaţi aici

pentru smartphone-uri
cu iOS scanaţi aici

