IDA

Inteligentní termostat IDA
SNADNÁ A POHODLNÁ OBSLUHA PRO ÚTULNÝ DOMOV
Nastavení správné teploty obratem ruky – snadno a šetrně k životnímu prostředí. Co se týče vytápěcího komfortu,
představuje prostorový přístroj IDA jednoznačně výhodu. Díky obzvlášť jednoduché obsluze a praktičnosti systému
IDA-App umožňuje kdykoli individuální vytápění. Úplně stejně, ať z domova nebo z cest, lze pouhým kliknutím regulovat
topný systém BRÖTJE dle vlastních potřeb a aktuální situace. Při delší nepřítomnosti takto můžete šetřit cennou tepelnou
energii, bez toho, aniž byste se museli vzdát vyhřáté domácnosti vítající Vás při návratu domů. Kombinace prostorového
přístroje a telefonu (App) Vám umožňuje vždy a všude kompletní kontrolu vytápění, aby všechno dokonale fungovalo.
Prostorový přístroj IDA slouží v duchu našeho mota - lépe s BRÖTJE.

Příjemná pocitová teplota obratem ruky.
Regulační technika BRÖTJE.

senzor přiblížení
k automatické aktivaci
(rozsvícení) displeje

optimální velikost
a čitelnost zobrazovaných
údajů pro uživatele
pohodlné ovládání
prostřednictvím otáčení
a stisknutí

velký plně grafický
barevný displej

vysoce kvalitní design
ze skla a leštěného
hliníku

integrované teplotní
prostorové čidlo pro lepší
komfort příjemného
bydlení

možnost ovládání
pomocí mobilní
aplikace

Výhody na první pohled:
snadná obsluha topného systému (ohřevu TV) také v době nepřítomnosti díky praktickému BRÖTJE IDA- App
individuálně nastavitelná tepelná pohoda pro komfortní a úsporné vytápění
bezpečný provoz a včasné informace o případné závadě nebo poruše
internetové připojení díky integrovanému WLAN rozhraní
přístroje BRÖTJE IDA spolupracují se systémy Apple iOS a Android

Prostorový regulátor IDA
Teplotně regulační rozsah
Teplotně měřící rozsah
Rozměry výška x šířka x hloubka

od +10 do +30 °C
od +5 do 60 °C
107,3 x 117,3 x 29,4 mm

zkr. 1
BROIDA LMS
BROIDA LMU
BROIDA-F

DPC
IDA inteligentní digitální regulátor s podporou APP pro kotle s řídící deskou LMS
(pro kotle WBS a WGB řady E,F,H,I)
IDA inteligentní digitální regulátor s podporou APP pro kotle s řídící deskou LMU34
(pro kotle WHBS řady C/D)
IDA FUNK bezdrátový inteligentní digitální regulátor BRÖTJE s podporou APP
(pro kotle WHBS, WBS a WGB)

7 957 Kč
7 957 Kč
7 957 Kč
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