
Smart Termostaat
Mis  see on?
Millest  see hoolib?
Mis teeb selle eriliseks ja sobivaks targematesse
ruumidesse ja majadesse.
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https://www.youtube.com/watch?v=UGCl46a9-k4
Smart Termostaats RDS110 – Kasutajale YouTube

Smart Termostaats RDS110 – Paigaldajale You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=H8CQV0KelX4

+ Niiskuse juhtimine
+ Õhukvaliteedi jälgimine
Temperatuuri juhtimine, iseõppivana
IoT, tasuta äpp kuni 12 seadmele pilves

Info ja  allalaadimised :
https://www.siemens.com/global/en/home/products/
buildings/topics/smart-thermostat.html



Smart Termostaat – RDS110

Roheline leht

Äraoleku tähis

Menüü / Muuda  seadeid

Temperatuuri
etteantud vääertus

Kohaloleku detektorid, 2 taset

Siemensi termostaatide valiku huvitavaim  ja uusim mudel  - Smart Termostaat.



Tööreziim
(Auto v Manual)

Distantsilt juhtimine kasutajale

Temperatuuri  seadeväärtus

Kodusoleku nupp,

Seaded: ajakava ja väärtused

Õhu kvaliteet Air quality
(Good, OK or Poor)

Menüü / Muuda seadeid

Suhteline
niiskus %

Välistemperatuur
(kui on ühendatud)

Smart Termostaat app.
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Siemens Smart Termostaat kasutamise skeemid

Mobile App

Siemens
Cloud

WLAN

Wired

Lisaandurid v kontaktid
External sensors

Temperature Humidity

Outdoor
temperature

Window
contact

Wired

First heating output (selectable) Teine releeväljund on  aktiveeritav Second output (selectable)

AC 230 V

Boiler Pump Valve Electric
equipment

Heating
fan Soojavee boiler Domestic Hot

Water boiler Niiskuse rteguleerimine, kas niisuti  v kuivati

Wired



Smart Termostaat…...
IoT, WiFi … lihtne  kasutada

… kasutuselevõtt ja  seadistamine lihtne ja kiire

… Tagab  energiasäästu, on iseõppiv

... Tagab  siseõhu  kvaliteedi juhtides niiskust ja
teavitades  õhukvaliteedist

The unique 2-step commissioning
concept allows commissioned
even before a building is rented.

Paigaldajale: Unikaalne  kaheastmeline
seadistamine annab  võimaluse käivitada
ruumis enne kui kasutaja  saab  turvaliselt
oma IP turvatud  ühenduse luua.

Paigaldajale, seadistajale:
Paigaldamine ja programmi
seadistamine on ka tegelikkuses
kiired, kiiremad  kui....

...  Lisaandurid ja -funtsioonid
... pilveteenus  ja  app  tasuta



Smart  - see on ka täielik  info ümbritseva keskkonnast,
andureid on lisatavana teabeks kuuest  erinevast liigist, näitajast

Temperatuur:
On juba pardal
ent  saab  ka  eraldi
eemale viia

Humidity
sensor

Light
sensor

Proximity
sensor

PiR
sensor

VOC
sensor

Märkus:
On juba pardal
ent  saab  ka  eraldi
lisada ja eemale viia
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RDS110 on oma eluruumi sisekliimast ja tervisest
hoolimiseks parim

Smart Termostaat , see on
smart technology inside with Siemens’
algorithm.
Koos  intuitiivse navigatsiooniga juhtimiseks
ja  seadistamiseks… IoT  ja palju muudki...

eu.bac class AA and European energy
standard – Eco Design Class IV …

Smart
saab aru Teie
vajadustest!

Info ja  allalaadimised :

https://www.siemens.com/global/en/home/products/buildings/topics/smart-thermostat.html

Ühes  seadmes on  temperatuur, niiskus ja õhu kvaliteet,
ka energiakulukuse  indikatsioon!


