REPORT

WELKOM BIJ COMFORTABEL WONEN

BLISS T
Thermostaat

BLISS WiFi Thermostaat

•
•
•
•
•

De BLISS serie bestaat uit twee apparaten:
een programmeerbare WiFi thermostaat
en een eenvoudige kamerthermostaat
met aanraaktoetsen.
De BLISS WiFi thermostaat is eenvoudig
en snel te programmeren en u kunt de
instellingen controleren en wijzigen via
uw smartphone wanneer u maar wilt en
waar u ook bent.
De BLISS T biedt u de mogelijkheid om
thuis snel en eenvoudig de temperatuur
te regelen.

EENVOUDIG te programmeren via aanraaktoetsen
FRAAI DESIGN. Past in elke omgeving. Strakke lijnen met een matwitte behuizing
EXTRA DUN. Slechts 19,5 mm diep
HELDER DISPLAY laat de actuele status zien
Geschikt voor wandmontage

BLISS - Thermostaat

Type 1T.91.9.003.0000

BLISS T is hét
antwoord voor het
op een snelle en
stijlvolle manier
regelen van de
temperatuur
in uw woning

-

✔ Eenvoudig en intuïtieve interface
✔ Aanraaktoetsen

Schakelcontact 5 A / 250 V AC
Schakel het display in door het ‘’Finder’’ logo omhoog te swipen
Verlichte aanraaktoetsen
Temperatuur tot 0,1°C nauwkeurig
Voeding: 2 x 1,5 V AA batterijen, met ‘lege batterij’ indicatie
2 instelbare temperaturen (dag/nacht)
Zomer/winter functie

Eén simpele beweging om
de
thermostaat in te schakelen
of de
programmeerbare
thermostaat

- PIN- blokkering met hangslot functie (handig voor openbare
plekken, hotels, enz.)
- Vorstbescherming +5°C
- Vaste temperatuur schakelhysteresis: 0,2°C
- 5-37°C dag/nacht instelling
- Bereik display 0-50°C

BLISS - WiFi Thermostaat

Type 1C.91.9.003.0W07

Met BLISS WiFi kunt
u eenvoudig en snel
de temperatuur en
weekprogramma’s
programmeren en uw
instellingen altijd en
overal controleren en
aanpassen

✔ Beheer op afstand via de App (Android of iOS)
✔ Handmatig, of App begeleid programmeren

- Schakelcontact 5 A / 250 V AC
- Schakel het display in door het ‘’Finder’’ logo omhoog te swipen
- Handmatige programmering via de aanraaktoetsen op het
apparaat zelf
- Smartphone programmering via WiFi
(bij gebruik van de BLISS App)
- Geen extra accessoires of bedrading nodig
- Verlichte aanraaktoetsen
- Temperatuur tot 0,1°C nauwkeurig

- Voeding: 4 x 1,5 V AA batterijen, met lege batterij aanduiding
- Zomer/winter functie
- PIN- blokkering met hangslot functie
(handig voor publieke ruimtes, hotels, etc.)
- Vorstbescherming + 5°C
- Vaste temperatuur schakelhysteresis: 0,2°C
(bij gebruik van de BLISS App)
- 5-37°C dag/nacht instelling
- Bereik display 0-50°C

Handmatige instellingen
U kunt het volgende aanpassen via het display:
- Datum en tijd instellen
- Weekprogramma, instellen van de gewenste temperatuur
voor elk moment, dag of nacht
- Huidig programma bekijken
- Handmatig de werking overschrijven
- Uitschakelen
- Deblokkeren (indien geblokkeerd door de App)

Instellingen via de App
U kunt het volgende aanpassen via de App:
- Alle instellingen uitvoeren die ook handmatig mogelijk zijn
- Meerdere thermostaten in hetzelfde gebouw beheren,
gelijktijdig meerdere functies uitvoeren (zoals: alles UIT of
Autoaway)
- Verschillende locaties beheren, zoals hoofdlocatie en
vakantiehuis
- Ontvang statusinformatie zoals: lege batterij, verwarmen/koelen,
aan/uit enz.
- Thermostaten delen met andere personen (multigebruiker en
geolocatie)
- Verschillende weekschema’s maken, die u kunt gebruiken naar
behoefte
- Kalenderperiodes naar wens instellen (vakanties, weekend,
feesten etc.)
Beheer de verbruikhistorie over een bepaalde periode
- AUTOAWAY geolocatie functie. Hiermee kunt u een lagere
temperatuur instellen wanneer niemand thuis is. (activeert
wanneer de laatst geregistreerde gebruiker de woning verlaat)
- Update de tijd
- Verander de PIN van elke individuele thermostaat
- Verander het seizoen (zomer/winter)

Beheer op afstand via de BLISS App
- Programmeer, pas aan en beheer de
temperatuur en het weekprogramma
- Altijd en overal toegang tot rapporten
en persoonlijke statistieken

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

BLISS - WiFi Thermostaat

Hiermee is het mogelijk de temperatuur te verlagen
wanneer er niemand in de woning aanwezig is. (Activeert
wanneer de laatst geregistreerde gebruiker de woning
verlaat). De AUTOWAY functie zorgt voor een aanzienlijke
energiebesparing!

Afmetingen
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AUTOAWAY geolocatie functie

Alle gegevens uit deze flyer zijn uitsluitend als beschrijving van de producten bedoeld en niet als vaststaande eigenschappen te gebruiken waar rechten aan kunnen worden ontleend. Technische veranderingen behouden wij ons voor.

Finder Blissvia
verkrijgbaar

