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Smart home oplossing pakket voor één ruimte, uitbreidbaar naar meerdere ruimtes door smart relais en thermostaten per ruimte toe te voegen welke communiceren met
de gateway.

RAIO T3 SMART THERMOSTAAT

De RIAO T3 Smart thermostaat is een
buitengewoon slanke thermostaat die
multifunctioneel inzetbaar is.
De thermostaat is zo ontwikkeld dat
deze thermostaat op meerdere mogelijkheden eenvoudig te bevestigen is.
Door zijn Lithium Accu is de thermostaat
oplaadbaar en is het niet meer nodig om
batterijen te wisselen.
o E
 xtra mogelijke functies
Door de S1 en S2 optie is het mogelijk om meer functies
aan de RIAO T3 Smart thermostaat toe te
voegen
o E
 xterne temperatuur voeler
Door een externe temperatuursensor aan te
sluiten.
o Externe bodemsensor
Door deze functie is het mogelijk om een bodemtemperatuur te regelen zonder de omgevingstemperatuur te verhogen.
o Bewegingsmelder
Met een bewegingssensor kan de thermostaat in ruststand zolang de ruimte niet betreden wordt.
o CO contact
Met deze functie kan men eenvoudig tussen
verwarmen en koelen schakelen.

EIGENSCHAPPEN
o V
 akantiemodus
o S
 mart Home met (One Touch) regels toe te voegen
o K
 lepbescherming
o M
 inimale en maximale temperatuur instelling.
o P
 IN Beschermingsfunctie
o 5
 jaar fabrieksgarantie

RAIO R3 SMART RELAIS

Het RAIO R3 Smart Relais kan direct in
een inbouwdoos worden geplaatst of
d.m.v. een houder worden bevestigd,
deze relais kan ook direct op RAIO verwarmingspanelen worden bevestigd.
Door het plaatsen van de Smart relais
kunnen elektrische apparaten door
middel van de Smart Home App worden aangestuurd. De
Smart relais dient in combinatie met de RAIO G3 gateway
gebruikt te worden.
EIGENSCHAPPEN
o M
 ax 16A te schakelen
o S
 mart Home oplossing voor elektrische apparaten
o B
 esturing via Smart Home APP
o 5
 jaar fabrieksgarantie
RAIO G3 UNIVERSELE GATEWAY
Met de RAIO G3 Gateway kunt u uw
Smart Home-systeem via een tablet
of smartphone bedienen. Het apparaat wordt via een router met internet
verbonden.
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