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Primul din lume complet interactiv, tehnologie touch, 
termostat cu monitorizare de energie, dispune de o 
interfață ușor de utilizat, eliminând manualele complicate 
de instrucțiuni. Display-ul afișează consumul de energie, 

astfel încât utilizatorii să știe exact costurile de încălzire 
prin pardoseală. Până la 10 perioade programabile pot fi 
setate în fiecare zi pentru a maximiza eficiența energetică.

Termostat programabil 3iE™ 

Prezentare generală

Inovativ
Primul termostat cu ecran de 5 
cm color și tehnologie digitală 
integrată.
Culori la modă cu margini cromate, 
care sunt perfect în ton cu mediul 
de origine modernă.

Interactiv
Display-ul grafic face orice ajustare 
rapidă și ușoară. Alegeți stilul de 
afișare care vi se potrivește cel mai 
bine - o gamă largă de teme de 
ecran.

Inteligent
Funcția proporțional adaptativă 
activează exact sistemul atunci 
când este necesar, echilibrând 
perfect confortul cu economia. 
Algoritmul ”pornire timpurie” 
învață de cât timp este nevoie 
pentru a încălzi camera și activează 
încălzirea în așa fel încât, să atingă 
temperatura necesară la momentul 
potrivit.

Eficient energetic
Controlul precis, de neegalat al 
temperaturii podelei, nu înseamnă 
energie risipită - inseamnă 
reducerea costurilor asociate cu 
supraîncălzirea.
Monitorul cu grafic de energie arată 
exact câtă energie este utilizată și 
când. AEM™ vă solicită să alegeți cea 
mai bună și eficientă temperatură 
pentru fiecare cameră, maximizând 
eficiența energetică.
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   3iE - SPECIFICAȚII TEHNICE
TENSIUNE DE ALIMENTARE 230V ±15%, 50Hz

IEȘIRE MAX 16A (~3680W)

DIMENSIUNI  90 x 113 x 19mm

SENZORI PAVIMENT ŞI AER

TIP DE SENZOR NTC10K SONDĂ PODEA (3m)

GRAD PROTECȚIE IP32

ADÂNCIMEA DOZEI DE INSTALARE 35mm

PROGRAMARE PÂNĂ LA 10 PROGRAMĂRI PENTRU ORICE ZI DIN SĂPTĂMÂNĂ

Capacitate de auto-învățare pentru utilizatorul final, știind când să pornească aparatul pentru a atinge 
temperatura dorită la momentul ales.

10 programări diferite, stabilite în funcție de zi, pentru a obține controlul precis pentru toate camerele.

Funcționalitate de temperatură și oră ușoară și precisă, cu o apăsare de buton.

Control asupra temperaturii din podea, cât și din aer.

Certificate BEAB şi marca CE.
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