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BUN VENIT LA O VIAȚĂ CONFORTABILĂ

BLISS T
Termostat

BLISS WiFi Cronotermostat

•
•
•
•
•

Gama BLISS constă în două dispozitive:
un cronotermostat programabil WiFi și un
termostat simplu controlabil cu butoane
tactile.
BLISS WiFi vă permite să programați
temperatura simplu și rapid, verificând
și schimbând setările prin intermediul
smartphone-ului dvs., oricând și oriunde.
BLISS T oferă un mod rapid, local și elegant
de gestionare a temperaturii de acasă

SIMPLU de programat folosind butoanele tactile
DESIGN ATRACTIV. Perfect pentru orice tip de încapere. Linii elegante cu o suprafață opacă
ULTRA SUBȚIRE. 19.5 mm grosime
AFIȘAJ CLAR care arată starea curentă
Montare pe perete sau într-o cutie cu 3 module

BLISS - Termostat

Tipul 1T.91.9.003.0000

BLISS T este răspunsul
elegant pentru
gestionarea rapidă a
temperaturii în casa ta

✔ Interfață simplă și intuitivă
✔ Butoane tactile
-

Contact de 5 A 250 V C.A.
Porniți afișajul glisând peste logo-ul „Finder”
Butoane tactile retroiluminate
Rezoluție de temperatură 0.1°C
Sursă de alimentare: 2 baterii AA de 1.5 V,
cu indicație de baterie descărcată
- 2 temperaturi selectabile (zi / noapte)

Un simplu gest pentru
a porni display-ul
termostatului

sau a termostatului
programabil

- Funcție vară/iarnă
- Funcție de blocare cu cod PIN (utilă pentru locuri publice,
hoteluri, etc.)
- Protecție împotriva înghețului +5°C
- Diferență de temperatură fixă de 0.2°C
- Interval de setare 5-37°C zi/noapte
- Interval de afișare 0-50°C

BLISS - Cronotermostat WiFi

Tipul 1C.91.9.003.0W07

Cu BLISS WiFi puteți
programa temperatura
și calendarul
săptămânal, simplu
și rapid, verificând și
modificând setările
oricând, oriunde.

✔ Control de la distanță prin aplicație (Android sau iOS)
✔ Programare manuală, sau ghidată prin aplicație

-

Contact de 5 A 250 V C.A
Porniți afișajul glisând peste logo-ul „Finder”
Programare manuală prin butoane tactile
Programare prin WiFi cu ajutorul unui Smartphone
(folosind aplicația BLISS)
- Nu este nevoie de accesorii sau cablaje suplimentare
- Butoane tactile retroiluminate
- Rezoluție de temperatură 0.1°C

- Sursă de alimentare: 4 baterii AA 1.5 V, cu indicație de baterie
descărcată
- Funcție vară/iarnă
- Funcție de blocare cu cod PIN (utilă pentru locuri publice,
hoteluri, etc.)
- Protecție împotriva înghețului +5°C
- Diferență de temperatură fixă de 0.2°C (folosinf aplicația BLISS)
- Interval de setare 5-37°C zi/noapte
- Interval de afișare 0-50°C

Setări manuale
Puteți realiza urmatoarele setări folosind butoanele tactile:
- Setați data și ora
- Program săptămânal, setând temperatura dorită pentru
orice oră, zi sau noapte
- Vizualizați programul curent
- Anulați manual o operație
- Opriți
- Deblocați (dacă este blocat din aplicație)

Setări din aplicație
Puteți realiza urmatoarele setări folosind aplicația:
- Efectuați toate setările care sunt posibile în setările manuale
- Gestionați un număr de cronotermostate în aceeași proprietate,
simultan, îndeplinind mai multe funcții (cum ar fi: toate OFF
sau autoaway)
- Gestionați diferite locații, cum ar fi: reședința principală și casa
de vacanță
- Primiți informații despre starea cronotermostatelor: baterii
reduse, încălzire / răcire, pornire / oprire etc.
- Partajați cronotermostate cu alte persoane (utilizatori comuni
și geolocalizare)
- Faceți diverse programe săptămânale pentru a fi utilizate în
funcție de necesități
- Setați o temperatură calendaristică (pentru o perioadă dorită,
de exemplu: sărbători, weekenduri, petreceri etc.)
- Gestionați istoricul consumului într-o perioadă selectată
- Funcția de geolocalizare AUTOAWAY. Aceasta permite setarea
unei temperaturi mai scăzute atunci când proprietatea este
neocupată (Se activează când ultimul utilizator înregistrat iese
din casă)
- Setați timpul de actualizare
- Schimbați codul PIN al fiecărui cronotermostat individual
- Schimbați sezonul (vară / iarnă)

Gestionare de la distanță prin aplicația BLISS
- Permite programarea, modificarea și
gestionarea temperaturii și a calendarului
săptămânal
- Oferă rapoarte și statistici personalizate
accesibile oricând și oriunde

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 - Cronotermostat WiFi

Finder Blissîn
disponibilă

AUTOAWAY funcția de geolocalizare
Funcția AUTOAWAY vă permite să decideți ce temperatură
să setați de fiecare dată când plecați de acasă. Puteți seta
o distanță personalizată mulțumită GPS-ului smartphoneului dumneavoastră. În acest mod Finder BLISS va scădea
temperatura atunci când vă depărtați de casă și o va ridica la
valoarea inițială atunci când reveniți la intervalul de distanță
stabilit.

Dimensiuni

findernet.com
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FINDER își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile în orice moment fără o notificare prealabilă.FINDER nu își asumă nici o
răspundere pentru daunele aduse persoanelor sau bunurilor, cauzate ca urmare a utilizării sau aplicării incorecte a produselor sale.

Datorită funcției AUTOAWAY, controlul temperaturii din casa
dumneavoastră va fi și mai precis, cu avantaje semnificative
în ceea ce privește economia de energie.

