Heatapp
Heatapp zoneregeling

Voor vloerverwarming en/of radiatoren

Verwarm alles
Een intelligente en energiezuinige verwarmingsregeling: dat is
HEATAPP!
Met Heatapp! kunt u overal via een smartphone of tablet de
temperatuur in diverse ruimten in uw woning regelen.
Door gebruik te maken van Heatapp! zijn interessante
energiebesparingen te realiseren.
Heatapp! is een zeer professionele oplossing om het comfort in
uw woning te verhogen en daarnaast aanzienlijk op het
energieverbruik te besparen: u kunt per ruimte de ideale
temperatuur bepalen, wanneer u maar wenst.

Heatapp! is geschikt voor systemen met radiatoren en/of
vloerverwarming (of wandverwarming)
Als warmtebron kunt u alle mogelijke warmtebronnen toepassen:
CV-ketel, stadsverwarming, warmtepomp of systemen op zonneenergie.
Met andere woorden, Heatapp! bij met elk verwarmingssysteem
toegepast worden!

Efficiënt
De draadloze individuele ruimteregeling voor iedere kamer
biedt u de mogelijkheid om per ruimte de gewenste temperatuur
te regelen.
De Heatapp! draadlooos gestuurde radiator-regelingen (Heatapp!
Drives) communiceren met de Heatapp! basis (Heatapp-Base).
Elke kamer wordt verwarmd, zoals u dat wenst en alleen wanneer
u dat nodig vindt. Dat bespaart energie.

Overal en altijd
De Heatapp! verwarmingsregeling vormt de basis voor een
draadloos, via WIFI te regelen netwerk.
U kunt vanaf elke locatie met behulp van een smartphone of
tablet, op elk moment het klimaat in uw woning regelen: zoals
u dat wenst.

Energiebesparing
Rekenvoorbeeld

Een gezin met 4 personen in een ca 130 m 2 huis verbruikt
jaarlijks ongeveer kWh aan energie en betaalt daarvoor op dit
moment ongeveer € ,00 voor verwarming en warm water.
Met het Heatapp! systeem, kunt u tot wel 30% op die
energiekosten besparen.

Dit betekent een aanzienlijke jaarlijkse besparing, die
bovendien ook nog milieuvriendelijk is.

Gemakkelijk te installeren
Plug & Play is onze stelregel.
De Heatapp basis wordt gevormd door de draadloze componenten
voor individuele ruimteregeling. Eenvoudig door de specialist
te installeren.
De configuratie wordt eenvoudig stap voor stap in de
installatiewizard opgezet.
Binnen enkele minuten kunt u al gebruik maken van het Heatapp!
systeem: alle informatie wordt binnen uw eigen systeem
opgeslagen.

E dagelijks contact voor gebruikers
snel en gemakkelijk een aangename temperatuur in de
afzonderlijke ruimten te creëren.
“One Touch” – scenario’s voor snelle toegang tot de
verwarming bijvoorbeeld “party”, “go” of “Vakantie”
aantrekkelijke, intuïtieve gebruikersinterface

Geavanceerde instellingen
Naam ruimten en foto’s toevoegen
creëren ruimtelijke schakeltijden
Gebruikers beheren
Configureren scenario – “One Touch”
Leer in live view

Info voor de installateur
Setup Wizard
Informatie over de status in real time via het systeem
bericht
sneller, gemakkelijker toegang tot alle informatie over
het systeem
wachtwoord gecontroleerde toegang vanaf elke locatie

