Home
Wat kunt u van deze Smart Home
regeling verwachten?
Deze Smart Home System serie helpt u om nog verstandiger met
energie om te gaan.
Daarnaast biedt deze Smart Home System regeling u extra gemak
en wordt uw wooncomfort verhoogd.

Omdat er momenteel al zoveel thermostaten zijn, die
pretenderen “slim” te zijn zetten we de bijzondere
eigenschappen van dit Smart Home System even op een rijtje.

Bedieningsgemak
Extra comfort
Energiebesparing

Het Smart Home System bestaat uit een aantal componenten
waarmee u uw verwarming (vloerverwarming, radiatoren etc.),
verlichting en diverse elektrisch bedienbare systemen, perfect
op afstand kunt bedienen.
Met de verwarmen/koelen module is tevens mogelijk om de
warmtepomp aan te sturen en maakt het mogelijk om de regeling

toe te passen voor verfwarmen en koelen.

Met het Smart Home System kunt u het klimaat in tot 48
verschillende ruimtes op afstand regelen en wordt energie
bespaard.

Het Touch Screen bedieningspaneel (zelf geen thermostaat),
leverbsaar in witte en zwarte versie, vormt het “hart” van de
totale installatie.
Met het kleurenscherm stelt u alle gewenste parameters van de
diverse functies in: vanaf elke plek binnen uw woning of op
afstand.

Een APP, leverbaar voor alle gangbare smartphone systemen,
gratis te downloaden, vereenvoudigt de bediening van het Smart
Home System.

Zie HIER een demo van de bediening met een APP op uw
smartphone

Het centrale bedieningspaneel is voorzien van een micro-SD
kaartlezer, waarmee het systeem eenvoudig van nieuwe software
kan worden voorzien. U werkt dus nooit met een verouderd
systeem.

Het Smart Home System is geschikt voor de regeling van vloer,
wand- of plafondverwarming, in combinatie met radiatoren
aangesloten op de cv-ketel, een warmtepomp of stadsverwarming,
of elektrische vloerverwarming binnen één systeem op afstand
te bedienen.Het Smart Home Systeem werkt draadloos, dus kan in
elke omstandigheid worden toegepast: nieuwbouw en zonder
breekwerk ook bij renovatie.

Het systeem heeft binnenshuis een bereik van ca 30 meter,
afhankelijk van de plaatselijke situatie (zie hierover nadere
informatie) en buitenshuis: ca 100 meter. Het signaal kan
worden versterkt met een externe signaalversterker.

Het Smart Home System combineert
verwachtingen in één regeling:

al

deze

Bedien de thermostaten in alle ruimten van uw woning op
afstand, waar u ook maar bent, via uw smartphone of
tablet
Het Smart Home System regelt uw temperatuurwensen voor
alle ruimten in uw woning volgens uw wensen: op de door
u gewenste tijden op de temperatuur
Verwarm geen ruimten die niet verwarmd hoeven te worden:
dat betekent pas ENERGIEBESPARING
Inzicht in het energieverbruik per ruimte (zonder dat al
uw gegevens buiten het eigen systeem bekend zijn !)
Altijd thuis komen in een verwarmde woning: warm op het
tijdstip wat u wenst
Bedien met dit Smart Home System ook nog eens de
verlichting, tegelijk met de verwarming, met dezelfde
APP op uw smartphone
Het Smart Home System biedt u zelfs de mogelijkheid om
allerlei andere elektrische apparatuur met diezelfde APP
te bedienen

De thermostaten binnen het Smart Home System kunt u
plaatsen waar u dat wenst: geen starre opstelling meer
aan de wand, maar sierlijk vormgegeven thermostaten in
uw woning, die voor u het werk doen.

Herkent u één van de volgende situaties?

U hebt beneden vloerverwarming op de CV-ketel: boven
worden de radiatoren niet meer warm
U hebt vloerverwarming op stadsverwarming en krijgt het
boven niet meer warm
U hebt een open haard, hout- of gaskachel: als er
gestookt wordt is het boven niet te verwarmen
U hebt een werkkamer of praktijk aan huis: het hele huis
moet opgewarmd worden om deze ruimten goed te verwarmen
U wilt de vloerverwarming in diverse zones verdelen en
ruimten die niet verwarmd hoeven te worden, niet of
minder verwarmen
U wilt de temperatuur in de kamers op de 1e etage
onafhankelijk van elkaar regelen
U wilt meerdere appartementen aangesloten op één CVKetel, onafhankelijk van elkaar regelen

dan biedt het Smart Home System voor u de juiste oplossing

Het Watts Smart Home System is:

overal en op ieder moment te controleren en te regelen
gemakkelijk toepasbaar
gebruikersvriendelijk touchscreen
geschikt voor maximaal 48 verschillende ruimtes
voor verwarming, koeling, verlichting en elektrische
apparaten
geschikt voor vloerverwarming, radiatoren aangesloten op
uw CV-ketel, warmtepomp of stadsverwarming

De nieuwe Watts Smart Home Centrale bedieningsunit stelt de
gebruiker in staat om op ieder moment het systeem te
controleren en te regelen.

Tot 48 zones aanstuurbaar! Verwarming, koeling,
verlichting en allerlei apparatuur is te schakelen.
Indicatie van energieverbruik per ruimte.
Software update mogelijk met micro SD-kaartSmart Home
System in uw woning

Regel alles met één centrale regeling EN de APP op uw
smartphone, maar ook in de te verwarmen ruimte

