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System ogrzewania to nie tylko ciep o, ale tak e wi ksze rachun-
ki za energi . Poznaj systemy sterowania ogrzewaniem oraz sprytne 
urz dzenia, które pomog  w kontroli temperatury i wprowadzeniu 
oszcz dno ci w domowym bud ecie.

Zgodnie z tym, czego mo na si  spodziewa  po inteligentnej tech-
nologii, mo esz pozwoli  systemowi ogrzewania my le  i dzia a  za 
Ciebie bez konieczno ci przechodzenia przez skomplikowane proce-
sy instalacji i konfiguracji. Systemy smart maj  mo liwo  po cze-
nia Wi-Fi i mo na mie  do nich dost p za pomoc  smartfona lub ta-
bletu z dowolnego miejsca na wiecie.

SK D BIOR  SI  OSZCZ DNO CI?
Czy wiesz, e obni aj c temperatur  o 1°C, mo esz zredukowa  zu y-
cie energii o ok. 6%? Zainstaluj energooszcz dne regulatory grzejniko-
we i zaprogramuj optymaln  dla Ciebie temperatur . Mo esz skorzysta
równie  z pomocy inteligentnych systemów sterowania ogrzewaniem 
oraz termostatów, które wiedz , kiedy jeste  w domu, a kiedy Ci  nie ma. 
Ucz  si , aby mog y odpowiednio wcze niej zwi kszy  temperatur  – 
wszystko to dzi ki aplikacjom na smartfona lub tablet wykorzystuj cym 
geolokalizacj . Dzi ki odpowiednim systemom sterowania ogrzewaniem 
oraz automatycznym, programowalnym g owicom grzejnikowym usta-
wisz optymalny czas oraz temperatur  ogrzewania oddzielnie dla ka -
dego grzejnika, i dzi ki temu zredukujesz koszty za C.O. nawet o 30 %.

DOPASUJ PROGRAM GRZEWCZY DO TWOJEGO TRYBU YCIA!
Dopasowuj c prac  instalacji grzewczej do rytmu dnia, mo esz oszcz -
dzi  na rachunkach np. poprzez ustawienie odpowiedniego progra-
mu! Mo esz zaprogramowa  regulator tak, aby automatycznie obni a
temperatur  w mieszkaniu 
podczas Twojej nieobecno-
ci lub ustawi  program ty-

godniowy dostosowany do 
Twojego planu zaj .

IDEALNY KLIMAT O KA -
DEJ PORZE DNIA
Wyobra  sobie inteligent-
ny dom, w którym mo esz 
cieszy  si  idealn  tempe-
ratur  bez niepotrzebnego 
zu ywania energii. Dzi ki 

inteligentnym systemom ste-
rowania ogrzewaniem oraz 
termostatom jest to mo liwe. 
Urz dzenia takich marek eq-
3, homexpert by Honeywell, sy-
gonix, renkforce, a tak e Home 
Matic czy Evohome umo liwia-
j  budowanie takich systemów.

BEZPRZEWODOWY SYS-
TEM STEROWANIA OGRZE-
WANIEM
Eq-3 MAX! to kompleksowe 
rozwi zanie s u ce do stero-
wania systemem ogrzewania 
w domu. Komunikacja pomi -
dzy komponentami odbywa si  bezprzewodowo poprzez fale radiowe 
na cz stotliwo ci 868 MHz. 

Ide  systemów steruj cych ogrzewaniem jest sterowanie prac  grzej-
ników na podstawie ustalonych temperatur – tzw. temperatury komforto-
wej i temperatury obni onej. Prze czanie pomi dzy tymi temperaturami 
w zale no ci od tego, czy w pokoju ma by  cieplej, czy zimniej, pomaga 
oszcz dza  energi  ciepln  (np. ograniczy  ogrzewanie w czasie, gdy ni-
kogo nie ma w domu) – t umaczy Sebastian Kulasiak, Category Manager 
w Conrad Electronic.

System MAX! rozwija powy sz  ide , umo liwiaj c zaprogramowa-
nie i zmian  poszczególnych parametrów za po rednictwem Internetu, 
przy u yciu komputera PC lub aplikacji na smartfona. 

U ytkownik ma mo liwo  ustawienia programów na poszczególne 
dni lub grupy dni – do trzynastu mo liwych prze cze  na dzie , czy-
li tzw. „programu tygodniowego”. 

KONTROLUJ I ZMIENIAJ KLIMAT ZA POMOC  APLIKACJI
Dzi ki inteligentnej technologii mo esz mie  wi ksz  kontrol  nad sys-
temem sterowania ogrzewaniem, dzi ki mo liwo ci sterowania przez 
aplikacj . Mo liwe jest monitorowanie zu ycia energii, sprawdzanie 
logów i nadpisanie ustawie . Wszystko mo na zrobi  z ka dego miej-
sca na wiecie w ka dym momencie. Ciesz si  doskona ym klimatem 
i oszcz dzaj na kosztach dzi ki inteligentnej technologii sterowania 
ogrzewaniem!

Okres grzewczy to czas, w którym chcemy zmniejszy  koszty za 
ogrzewanie. W sklepie conrad.pl znajdziesz nie tylko programowalne 
g owice termostatyczne, ale tak e termostaty pokojowe, termometry, hi-
grometry, liczniki kosztów energii oraz wiele innych urz dze , które 
pozwol  na kontrol  klimatu i ustalenie najbardziej komfortowych dla 
siebie parametrów. Zastosowanie urz dze  kontroluj cych temperatu-
r  i moc grzania pozwoli oszcz dzi  koszty ogrzewania nawet do 30%!
Wszystkie produkty dost pne online!

Conrad Electronic Sp. z o.o.
ul. Knia nina 12, 31-637 Kraków

tel. 12 622 98 00
www.conrad.pl
bok@conrad.pl

Przyk adowy schemat konfiguracji 
elementów systemu bezprzewodowego 

sterowania ogrzewaniem eq-3 MAX!

Oszcz d  do 30% na ogrzewaniu! 
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