
Podele de lemn
MAGNUM MRC are, de asemenea, o funcție de podele din lemn, 
unde temperatura este limitată la 28°C. Aceasta face din 
MAGNUM MRC soluția perfectă și sigură pentru orice sistem de 
încălzire electrică.

Furnizat standard pentru fiecare set
Termostatul de control de la distanță MAGNUM (Alb Polar - RAL 
9010) vine standard cu fiecare set de încălzire prin pardoseală 
MAGNUM Mat, Cablu și Folie, incluzândun senzor încorporata 
ambiental și de podea (12K). Datorită designului inteligent, acest 
termostat ascuns se potrivește practic oricărui material cu 
comutatoare separate și multiple.

MAGNUM Control la distanță
Termostat inteligent cu WiFi 

TERMOSTATUL inteligent cu WIFI MAGNUM Control (MRC) este cel mai 
avansat de pe piață. La dezvoltarea acestui nou termostat, prima 
noastră prioritate a fost ușurința de utilizare. Prin urmare, termostatul 
MRC are o interfață cu utilizatorul complet nouă, care poate fi operată 
ușor și intuitiv de pe ecran și de pe o aplicație.

Adaptare inteligentă
MRC calculează singur timpul de încălzire în. Trebuie doar să 
introduceți perioadele în care doriți ca podeaua să fie caldă. Acesta 
învață treptat timpul ideal de încălzire pentru podea și reglează 
automat programul său în consecință. Deci, dacă setați podeaua la 23 ° 
C la 7 dimineața, termostatul face restul.

Operare 3 în 1
MAGNUM MRC poate fi operat cu ajutorul ecranului tactil de pe 
termostat. În plus, puteți controla de la distanță termostatul de 
oriunde, în orice moment, cu smartphone-ul prin intermediul aplicației 
(iOS și Android). Acesta funcționează, de asemenea, cu asistenții vocale 
de Google și Amazon. Cu aceasta, puteți crește/scade sau să aflați care 
este temperatura curentă a podelei dvs. Util, de exemplu, dacă vă aflați 
în mașină și nu puteți utiliza telefonul mobil manual.

Specificații

Tip Termostat inteligent cu WIFI

Potrivit pt. Sisteme electrice

Control Ecran cu touch

Senzori Senzor cameră și podea (12K)

Tensiune alimentare 230V – 50/60Hz

Încărcătura maximă 16A / 230V

Gamă de temperatură +5 / +40°C

Carcasă IP21

Funcții

WiFi V 2.4Ghz

Aplicație V iOS & Android

Asistent vocal Google assistant și Amazon Alexa 

Programabil până la 3 perioade pe zi

Inteligență V

Podele de lemn V < 28°C 

Geam deschis V

Pornire lentă V

IP21
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230V - 50/60 Hz
16A / 230V
+5 / +40°C
IP21

• Senzor de podea (12K) și ambiental încorporat

• Ecran color, cu touch  

• Pot fi setate până la 3 perioade zilnice

• Funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant

• Tensiune alimentare
• Încărcătură maximă
• Gamă de temperatură
• Carcasă

• WiFi (2.4 Ghz)

• Interfață inteligentă 
• Funcție geam deschis

• Vedere pe timp de noapte 
• Aplicație pentru IOS și Android

• Meniu pornire automată
• Inteligent și auto-didact
• Funcție de încălzire lentă

• Funcție back-up

• Programare în mai multe limbi

• Funcție podea de lemn(limitat la 28°C)

• Comutare automată ceas oră vară/iarnă
• Funcție multi-programare (până la 3 perioade/zi)

• Include senzor de podea (12K) și senzor ambiental de 
cameră

Recomandare sistem
Potrivit pentru sisteme electrice de încălzire 

Conținut pachet
• Termostat
• Instrucțiuni instalare
• Manual
• Senzor podea

Garanție
2 ani garanție pentru partea de operare electrică și senzor 
de podea

Art.nr. Descriere Cod culoare
825100 Termostat MAGNUM cu control de la distanță și WIFI, incl. senz. podea Alb polar- RAL 9010
825101 Termostat MAGNUM cu control de la distanță și WIFI, incl. senz. podea Negru Grafit- RAL 9011

Opțional: Negru Grafit - RAL 9011

Detalii tehnice
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Standard: Alb Polar - RAL 9010
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