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Controlat de la un smartphone, tabletă sau calculator, 
termostatul inteligent 4iETM WiFi învață cum utilizați 
încălzirea și modul unic în care casa dvs. reacționează. 
Acesta sugerează în mod automat modalități pentru dvs. 
de a economisi energie, cum trebuie setată temperatura 
atunci când nu sunteți acasă și când ar trebui oprită 
încălzirea mai devreme.

Termostatul 4iETM a fost conceput să controleze în egală 
masură toate sistemele de încălzire centralizată, cum ar 
fi: sistemele de incalzire in pardoseala electrica, sistemele 
de incalzire in pardoseala cu agent termic, sistemele de 
incălzire cu calorifere sau ventiloconvectoare.

4iETM găsește căi inteligente să încălzească mai eficient 
casa dvs. pentru a economisi pe factura de energie.

Termostatul 4iE™ Smart WiFi

Prezentare generală
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   4iE - SPECIFICAȚII TEHNICE
TENSIUNE DE ALIMENTARE 230V ±15%, 50Hz

IEȘIRE MAX 16A (~3680W)

DIMENSIUNI  90 x 120 x 18mm

SENZORI PAVIMENT ŞI AER

TIP DE SENZOR NTC10K SONDĂ PODEA (3m)

GRAD PROTECȚIE IP33

ADÂNCIMEA DOZEI DE INSTALARE 35mm ÎN SPATELE DOZEI

PROGRAMAREA VĂ PERMITE SĂ SETAȚI PÂNĂ LA 5 
PERIOADE PROGRAMABILE PE ZI 

Control după telefon inteligent - Folosiți smartphone-ul, tableta sau calculatorul pentru a controla online 
încălzirea.

Modul de învățare - Setați 4iETM pentru a vă învăța programul și pentru a programa încălzirea singur.

Reglaj automat - Tehnologia timpurie start asigură casa dvs. la temperatura potrivită la momentul potrivit.

Monitorizare de energie - Afișarea grafică a utilizării de energie și a costurilor, cu comparații.

WarmApps™ - Luați aplicații pe 4iETM ta pentru prognoza meteo locală pe 7 zile.

Suprareglări inteligente - Control intuitiv al încălzirii dvs. Nu este nevoie să-l reprogramați dacă rutina dvs.se 
modifică.

Sfaturi de economisire a energiei - 4iETM vă găsește oferte de energie mai bune și modalități inteligente 
pentru a reduce utilizarea dvs.

Culori - O alegere de 3 culori pentru a se potrivi cu decorul: negru, alb și porțelan.

Certificate BEAB şi marca CE.
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