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6 РЕЖИМА НА РАБОТА

Предимства на HT 300S SMART

Какво е смарт стаен термостат ?
Смарт стаен термостат е устройство, което Ви позволява 
да контролирате отоплителния си уред чрез мобилно 
приложение, дори когато не сте вкъщи. 

Контрол на температурата в дома с режим
* Местоположение

С режим Местоположение можете да понижите температурата на  Вашия дом, 
когато се отдалечавате или да повишите температурата, когато се приближавате до него.

GreenEcoTherm HT 300S SMART
Регулиране на температурата чрез стаен термостат
Дигитален LCD дисплей с ярка подсветка
Сензорни бутони
Индикатор за външна температура
Индикатор за батерията
Дневна и седмична програма
Интернет термостат-безжичен
Работни и температурни отчети за иминал период 

Благодарение на HT300S SMART, Вие може да контролирате температурата в дома си без значение къде по света се намирате;
С мобилното приложение може да създавате удобни дневни и седмични програми;
През мобилното приложение получавате ретроспективен отчет. Може да видите графика за работата на отоплителния уред, 
температурата на Вашия дом и външната температура за избран период;
HT300S SMART може да бъде поставен навсякъде в дома Ви използвайки опцията да работи с батерии;
Благодарение на LCD дисплея разполагате с актуална информация за Вашето устройство и достъп до режимите за управление 
на отоплителния уред;
HT300S SMART поддържа във Вашето жилище постоянен комфорт с желаната температура. По този начин може да спестите до 35% 
от разходите си за отопление, като избягвате ненужната работа на отоплителния уред.

Контролирайте 
 температурата 
  в дома си, 
   където и да сте 
     по света
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GreenEcoTherm HT300S SET   Безжичен стаен термостат

GreenEcoTherm HT250S SET   Безжичен стаен термостат

GreenEcoTherm HT300S   Жичен стаен термостат

GreenEcoTherm HT250S   Жичен стаен термостат- дневен

Голям LCD дисплей с подсветка         
Дигитален безжичен стаен термостат
Индикатор на батерията       
Лесна употреба
On - Off управление          
Режим Калибриране
Хистерезис: +/- 0.5°C            
Точно измерване на температурата от 0.1°C

Голям LCD дисплей с подсветка         
Цифров жичен стаен термостат
Индикатор на батерията
On - Off управление          
Режим Калибриране
Лесна употреба
Хистерезис: +/- 0.5°C            
Точно измерване на температурата от 0.1°C

Голям LCD дисплей с подсветка         
Touch дисплей
Дневна и седмична програма       
Комфортен, Икономичен и Holiday режими
Индикатор на батерията          
Заключване на бутоните
On - Off управление         
Режим Калибриране
Хистерезис: +/- 0.5°C            
Точно измерване на температурата от 0.1°C

Голям LCD дисплей с подсветка         
Touch дисплей
Дневна и седмична програма       
Комфортен, Икономичен и Holiday режими
Индикатор на батерията
Заключване на бутоните
On - Off управление          
Режим Калибриране
Хистерезис: +/- 0.5°C            
Точно измерване на температурата от 0.1°C


