
sensoROOM pure

Kézben tartott
lakótér komfort

A lehető legegyszerűbb
Annak érdekében, hogy a sensoROOM pure tökéletesen működő,
de egyben könnyen kezelhető legyen, a lényegre fókuszáltunk:
letisztult kezelőfelület, egyszerű menüstruktúra és jól látható
számjegyek. Ez a termék továbbfejlesztésének alapvető lényege.

Több szolgáltatást vár egy szimpla szobatermosztáttól? Mi erre
is gondoltunk: további funkciókért használja az új myVAILLANT
applikációt és csatlakoztassa fűtési rendszerét a világhálóra.

Helyezze magát kényelembe
A sensoROOM pure komfortos otthona egyik alkotóeleme, ezért
úgy érezzük, megérdemli, hogy a lakótér hőfokszabályozása a
lehető legegyszerűbb legyen. Erről úgy gondoskodtunk, hogy egy
könnyen kezelhető szobatermosztátot készítettünk Önnek.
A továbbfejlesztett szabályozási technológia pedig a korábbinál
is pontosabb hőmérséklet-szabályozást, ezért a lehető legjobb
komfortot biztosítja.

Távszabályozásra előkészítve
Saját fűtési rendszerét a távolból is szeretné egyszerűen elérni?
A sensoROOM pure opcionálisan még egy internetes átjáróval is
összeköthető, így biztosítva a fűtési rendszer távszabályozását.
Ehhez csak egy myVAILLANT connect készülék szükséges a
működtetéshez (tervezett hazai bevezetés: 2022-ben).

Alkalmazási lehetőségek
A sensoROOM pure szobatermosztát a szimpla gázkészülékes
fűtési rendszerek programóra nélküli szabályozója. Egyszerű
működésének köszönhetően bármilyen korosztály komplikációk
nélkül használhatja. Bizonyos átfolyó rendszerű kombi ecoTEC
hőtermelők esetén a Warmstart funkció közvetlen aktiválása is
lehetséges. A kívánt legalacsonyabb helyiséghőmérséklet külön
szervizmenüben konfiguráltatható. Minden üzemmód és számos
státuszállapot saját ikonnal rendelkezik.



Bízzon a Vaillant
szolgáltatásaiban!
Kiváló minőségű termékeink a legmagasabb műszaki biztonságot képviselik, amelynek garanciája az egyszerű
kezelhetőség, illetve a kiterjedt szervizháttér - mindez a komfortos otthon és az Ön biztonsága érdekében.

Műszaki adatok

Technikai paraméter

A termék magassága

A termék szélessége

A termék mélysége

Névleges üzemi feszültség

Csatlakozó vezetékek

Áramfelvétel

Érintésvédelmi osztály

Érintésvédelmi besorolás

Legmagasabb környezeti hőmérséklet
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Használja ki a benne rejlő lehetőségeket
Letisztult és egyszerű megjelenésével ez a szobatermosztát
ideális kiegészítője az okos fűtési rendszernek: a sensoROOM
pure távszabályozási funkcióra is elő van készítve. Ehhez csak a
myVAILLANT átjáróra van szükség, amely az Ön készülékével van
összekötve, és a myVAILLANT applikációra, amely okostelefonon
vagy táblagépen fut. Az applikációban elérhető számos funkció
közül így Ön olyanokból válogathat, mint például az intelligens
időprogramozási lehetőség.

Főbb jellemzők
• Továbbfejlesztett termékdizájn – a kezelése

annyira egyszerű, hogy gondolkozni se kell
• Könnyen érthető a logikus menü-navigációnak és az új

kijelző nagy számjegyeinek köszönhetően
• Rendkívül megbízható készülék jó ár/érték aránnyal
• Távszabályozásra előkészített: ez az egyszerű

szobatermosztát tökéletesen illeszkedik az intelligens
fűtési rendszerekhez (a funkció később érhető csak el)

• Az opcionális internetkapcsolattal kényelmesen kezelheti
rendszerét a myVAILLANT alkalmazáson keresztül

Örömmel segítünk Önnek!

Fűtés Hűtés Megújuló energiák

Vaillant Saunier Duval Kft
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
www.vaillant.hu


