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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СМАРТ СТАЕН ТЕРМОСТАТ?

Смарт стаен термостат е устройство, което Ви 

позволява да контролирате отоплителния си уред с 

мобилното приложение, дори когато не сте вкъщи.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА НА HT500 SET?

 Без значение къде се намирате по света, можете да 

ко н т р о л и р а т е  т е м п е р а т у р а т а  н а  д о м а  с и 

благодарение на мобилното приложение.

 С мобилното приложение можете да създавате 

практично ежедневни и седмични програми.

 Можете да видите графика за работата на 

отоплителния уред, температурата на вашия дом и 

външната температура според избрания период от 

време през мобилното приложение и можете да 

получите ретроспективен отчет.

 HT500 SET може да бъде поставен навсякъде в дома 

ви използвайки опцията да работи с батерии.

 Благодарение на LCD дисплея разполагате с 

актуална информация за вашето устройство и да 

управлявате чрез него отоплителния си уред.

 HT500 SET по всяко време поддържа комфорта на 

жилището ви с желаната температура. По този начин 

може да осигурите до 35% икономия на разходите си, 

като избягвате ненужната работа на отоплителния 

уред.
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Регулиране на температурата чрез стаен термостат

Цифров LCD дисплей с осветен фон

Touch бутони

Индикатор за външна температура, Индикатор за батерията

Дневна и седмична програма

6 различни режими

Контролирайте температурата в
дома с режим за местоположение

Ръчен режим Режим у дома Режим извън
дома

Нощен режим Програмен
режим

Режим за
местоположение

Смарт или безжичен стаен термостат

Контрол с мобилно приложение
Можете да контролирате температурата
в дома с вашия смарт стаен термостат,
където и да сте по света.

Отчети за данни за работа и температура за изминалия
период

С режим на местоположение можете да понижите 
температурата на вашия дом, когато се отдалечавате , или 
да повишите температурата, когато се приближавате до 
него.

Контролирайте

температурата в

дома си, където и

да сте по света
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