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PT32 WIFI

Nová verze s možností ovládání přes vzdálený server.

Termostat s WiFi modulem
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Ovládání přes SERVER ELEKTROBOCK CZ (odkudkoli v dosahu
internetového připojení).

SERVER

domácí
router

Pokud máte veřejnou IP adresu vašeho routeru (ideálně pevnou),
můžete ovládat i mimo domácí síť.

domácí
router
Ovládání v dosahu vašeho routeru (domácnosti).

domácí
router

Ovládání v rámci bytu,
kde není WiFi připojení.
Termostat si vytváří
vlastní WiFi hotspot
(AP-přístupový bod).

WIFI přístupový
bod

Ovládání a nastavení termostatu přes USB kabel
pomocí PC s Windows 10.
USB

Manuální ovládání, vždy víte co se děje a můžete
termostat ručně přenastavit.

APLIKACE
Moderní a uživatelsky přívětivá aplikace. Vše běží
pod našim serverem ELEKTROBOCK CZ. Ovládání
zvládne každý bez rozdílu věku.
Díky připojení k internetu můžete ovládat termostat
ať jste kdekoliv. Veškeré informace vidíte přímo
na svém mobilním zařízení (tablet, chytrý telefon či
počítač).

VARIABILITA OVLÁDÁNÍ
Naše aplikace běží na všech operačních systémech.
Nemusíte kupovat nová zařízení. Vše běží na systému
android, iOS nebo Windows 10. Aplikace jsou zdarma
ke stažení.

RODINA
Nabízíme ovládání pro všechny členy rodiny.
Možnost
nastavení
hlavního
administrátora
a dalších členů rodiny přimo v aplikaci.

PŘESNOST snímání
teploty
Externí čidlo umožnuje
přesné měření teploty
v dané místnosti a tím
je zaručena dokonalá
regulace.

OVLÁDÁNÍ
Termostat lze ovládat i
manuálně, pokud krátkodobě
nemáte připojení k internetu
nebo po ruce mobilní telefon.

Digitální termostat s WiFi modulem
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nastavení WiFi - není nutné mít veřejnou IP adresu
vytvoření účtu na serveru ELEKTROBOCK CZ
nastavení konstant termostatu z chytrého telefonu (android, iOS) nebo počítače (s Win10)
teplotní rozsah, nastavení min. a max. regulační
teploty
výběr typu regulace a její parametry
výběr režimu TOPENÍ/CHLAZENÍ
předčasné zapnutí topení
servisní režim s kódem
zámek kláves s kódem
volba sudý-lichý týden
korekce aktuální teploty
nastavení data údržby kotle
reset (pouze v servisním režimu)
rychlá změna režimu termostatu (AUTO/MANU/OFF/Letní režim)
nastavení dovolené, kdy udržuje konstantní teplotu
nastavení teplotních programů (9 týdenních programů s 6ti změnami na den)
programování je možné po 10ti minutách a 0,5°C
kopírování nejen dní i celých týdenních programů
možnost automatické změny letní/zimní čas
možnost otestování správného zapojení termostatu- TEST RELÉ
možnost změny jazyka zařízení i aplikace
přidání dalších uživatelů pro daný termostat a jejich správa ovládání více termostatů z jedné
aplikace
vzdálené ovládání termostatu z jakéhokoli místa na světě (kde je přístup k internetu)

Aplikace EOB PT-WiFi je zdarma ke stažení pro android, iOS i Win10. Vytvoření a vedení účtu
na serveru ELEKTROBOCK CZ je ZDARMA! K zabezpečení chodu Vašeho zařízení jsou použity nejmodernější technologie. Pokud dojde k výpadku vzdálené správy je možné termostat
ovládat z lokální sítě a poté se zpětně vrátit ke vzdálené správě.

Další přednosti PT32 WiFi:
•
•
•
•
•
•
•

Velký přehledný podsvícený grafický displej
ČESKÝ VÝROBCE – záruka a servisní oddělení
Teplotní čidlo mimo termostat, nedochází ke zkreslení aktuální teploty
Intuitivní navigace ve vybraném jazyku (CZ/PL/EN/DE/RU/SVK).
Možnost připojení externího čidla, např. pro hlídání teploty podlahy.
Napájení 5 V/ DC, 2.5 A, typ AD05 - Jack (je součástí balení). Lze použít i typ AD05-KU68
se skrytou montáží přímo do instalační krabice.
Výstup (bezpotenciální kontakt) max. 5 A/ 250 V AC pro všechny kotle a elektrická topidla
do 1000 W.
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