
BUDUJEMY DOM 10/201676

ARTYKU  PROMOCYJNY RUG RIELLO URZ DZENIA GRZEWCZE

Bardzo szybki rozwój technologiczny 
zaowocowa  wieloma inteligentny-
mi rozwi zaniami. Jednym z nich 

jest przyjazna dla u ytkownika aplikacja 
mobilna BeSMART marki Beretta, umo -
liwiaj ca sterowanie komfortem ciepl-
nym we w asnym domu za po rednictwem 
smartfona lub tabletu. Nowoczesny system 
zdalnego sterowania BeSMART oparty jest 
na wspó pracy mobilnej aplikacji z progra-
matorem i modemem WiFi (korzystaj cym 
z internetowej sieci domowej), pod czo-
nym do kot a. 

UNIWERSALNY, 
GDZIEKOLWIEK JESTE
Seria BeSMART jest rozwi zaniem bardzo 
uniwersalnym. Programator BeSMART 
mo e wspó pracowa  w trybie termostatu 
ON/OFF ze wszystkimi kot ami gazowymi. 
Wystarczy pod czy  modem WiFi za po-
moc  przewodu 2- y owego bezpo rednio 
do zacisków ON/OFF w kotle oraz do sieci 
elektrycznej, a nast pnie ci gn  i zain-
stalowa  bezp atn  aplikacj  BeSMART na 
swój tablet lub smartfon. Niemal wszyst-
kie z dost pnych w programatorze funkcji 
mo na ustawi , zmodyfikowa  z poziomu 
aplikacji, mo na w atwy sposób zaprogra-
mowa  prac  systemu i zarz dza  zdalnie 
komfortem cieplnym we w asnym domu. 
Niezale nie od tego gdzie aktualnie je-
ste . Jedynym warunkiem jest dost p do 
Internetu lub sieci WiFi. 

SZEREG MO LIWO CI
Z udzia em programatora BeSMART har-
monogram pracy kot a mo na dostosowa
do w asnego planu dnia, a tak e ca ego ty-
godnia b d  skorzysta  z gotowego pro-
gramu fabrycznego. Sterownik umo liwia 
r czn  nastaw  temperatur: dziennej T3, 
nocnej T2 i antyzamarzaniowej T1. Mo na 

go programowa  w siedmiodniowym cy-
klu, w przedzia ach czasowych co 30 min. 
Programator pozwala w optymalny i efek-
tywny sposób zarz dza  prac  ca ego sys-
temu grzewczego wed ug indywidualnych 
potrzeb u ytkowników. Za pomoc  przy-
cisku ESC/MODE mo na dokona  wybo-
ru jednego z pi ciu trybów: AUTO, OFF, 
R CZNY, PRZYJ CIE czy WAKACJE. Poza 
tym istnieje mo liwo  regulacji histerezy 
za cz/wy cz w zakresie 0–2°C z dok ad-
no ci  do 0,1°C. 

Dodatkowym atutem nowego sterowni-
ka jest mo liwo  obs ugi do 8 stref grzew-
czych w ramach indywidualnego syste-
mu grzewczego, gdzie ka da strefa jest 
zarz dzana przez oddzielny programator 
BeSMART, pod czony wy cznie do jed-
nego zbiorczego modemu WiFi. 

Nowy sterownik mo e pracowa  równie
w trybie komunikacji cyfrowej OT, dzi ki 
czemu przejmuje funkcje panelu sterowa-
nia kot a. Programator w trybie OT umo -
liwia wybór krzywej grzewczej w funkcji 
regulacji pogodowej, podczas gdy tem-
peratura zewn trzna mo e by  odczyta-

na z sondy zewn trznej (je li pod czona) 
lub te  mo e by  pobrana ze strony inter-
netowej. W trybie OT mo liwy jest rów-
nie  wybór temperatury c.w.u. czy wy wie-
tlanie kodów b dów zarówno kot a, jak 
i programatora. W razie pod czenia do ko-
t a zasobnika c.w.u. z sond  NTC, mo na 
aktywowa  funkcj  antylegionelli oraz pro-
gramowania czasowego temperatury c.w.u. 

Pod czaj c jedynie nowy sterow-
nik w trybie OT do nowego kot a z serii 
EXCLUSIVE GREEN E o mocy 25 kW, uzy-
skuje si  wysok  klas  efektywno ci ener-
getycznej dla systemu na poziomie A+. T
sam  klas  osi ga równie  kocio  konden-
sacyjny MySMART, który standardowo jest 
ju  wyposa ony w programator BeSMART. 
W celu zasi gni cia dalszych informacji, 
warto odwiedzi  stron  internetow  www.
besmart-home.com. Nowe regulatory s  do-
st pne w ofercie RUG Riello Urz dzenia 
Grzewcze S.A. od kwietnia, a komplet pro-
gramatora BeSMART z modemem WiFi 
mo na zakupi  w wyj tkowo atrakcyjnej 
cenie.
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BeSMART to nowy inteligentny system regulacji marki Beretta 
z mo liwo ci  zdalnego sterowania kot em za pomoc  mobilnej aplikacji
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