EXPERT COMFORT Link

Wi-Fi pokojový termostat

TOPNÁ SOUSTAVA POD DOHLEDEM ODKUDKOLIV
EXPERT COMFORT Link – inovativní řešení, které nabízí uživateli on-line kontrolu stavu a možnost změny hlavních
parametrů topné soustavy prostřednictvím Wi-Fi sítě.
Pro uživatele je vytvořena specializovaná, zdarma dostupná obslužná aplikace – ChaffoLink.
Servisu slouží webová aplikace ChaffoLink Manager, jejímž prostřednictvím může servis dohlížet na provoz zařízení
a měnit některé parametry.
aplikace uživatele
ChaffoLink
aplikace servisu
ChaffoLink Manager
EXPERT
CONTROL Link

zařízení CHAFFOTEAUX –
kotel, tepelné čerpadlo, ….

EXPERT COMFORT Link
Obsahuje dva základní prvky:

EXPERT COMFORT – zobrazovací jednotka, která může
sloužit jako komfortní pokojový termostat a současně
ovládací jednotka pro systém topení (včetně víceokruhové
regulace, solární regulace nebo tepelného čerpadla).
Ovládání je pro uživatele intuitivní a plně v českém jazyce.

Wi-Fi jednotka - zajišťuje komunikaci uživatele nebo
servisu s CHAFFOTEAUX zařízením a to prostřednictvím Wi-Fi
sítě. Přihlášení jednotky do domácí sítě je snadné a intuitivní.
Wi-Fi jednotku je možno instalovat přímo u zdroje tepla, ale je
možno ji umístit také jako základnu pod EXPERT Control.
Zařízení nevyžaduje externí napájení ani baterie. Napájení je
zajištěno prostřednictvím komunikace e-Bus.

ChaffoLink
Uživatelská aplikace pro ovládání CHAFFOTEAUX výrobků,
volně dostupná v Google Play (Android) a App Store (iOS).
Aplikace je určena pro smartphone nebo tableta komunikuje
v českém jazyce. Další možností je přístup k zařízení
prostřednictvím běžného webové rozhraní.

ChaffoLink Manager
Specializovaná webová aplikace nabízí autorizovanému servisu
možnost evidence a kontroly zařízení v reálném čase s možností změny
parametrů a upozorněním na případné provozní problémy nebo
potřebu servisu (plánovaného i neplánovaného).

EXPERT COMFORT Link

Wi-Fi pokojový termostat

VARIABILNÍ INSTALACE
EXPERT
COMFORT
Link
je
modulární, maximálně kompaktní
pokojový termostat, se snadnou
instalací. K zařízení je připojen
kabelem pro komunikaci a současně
napájení.

a) Wi-Fi jednotka
jako základna
pro Expert Control

b) samostatná
instalace

Chaffolink pro uživatele
Aplikace mimo základní funkci termostatu –
změna pokojové teploty a změna teploty
užitkové vody – poskytuje informace o
provozním stavu zařízení (teplotě, funkci) a
případné poruše zařízení. Umožňuje ovládat
jednotlivé provozní režimy zařízení, stejně jako
časové programy pro všechny instalované
okruhy. Současně aplikace nabízí odhad
spotřeby v různých uplynulých časových
obdobích a historii provedených změn.
Aplikace zjednodušuje prvotní a následně i
běžné připojení EXPERT CONTROL Link na
internet. V aplikaci uživatele je možno
spravovat současně více přihlášených zařízení.

EXPERT CONTROL Link
Dodávka obsahuje:
termostat EXPERT COMFORT s funkcí dálkového ovládání
Wi-Fi přístupová jednotka
montážní materiál pro instalaci a připojení
Rozměry v mm (šx v x h)
134 x 96 x 31 (při instalaci na Wi-Fi bránu)
Kompatibilita
všechny CHAFFOTEAUX výrobky
v provedení EVO nebo EU
Připojení, napájení
2x 0,5 mm2, prostřednictvím BUS
Třída teplotního regulátoru
V
Objednací číslo
Cena bez DPH
3318992
5.600,- Kč

