
WI-FI ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ / ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3V 

Χρονοθερµοστάτης Wi-Fi που τροφοδοτείται από µπαταρίες 3 Volt.
Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς χρονοθερµοστάτες χωρίς καµία παρέµβαση.
Προγραµµατιζόµενος θερµοστάτης συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µε δυνατότητα ελέγχου από 
smartphone, tablet και υπολογιστή.
Προϊόντα που συµµορφώνονται µε την Οδηγία Ραδιοεξοπλισµού 2014/53 / ΕΕ και την Οδηγία RoHS 2011/65 / ΕΕ 

1TX ME01 WIFI
Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας, µε ποµποδέκτη ραδιοσυχνοτήτων 868,35 MHz - 1 DIN 

φωτεινή οθόνη 

1TX CR028WIFI
Επιτοίχιος χρονοθερµοστάτης 3V Wi-Fi, λευκό χρώµα
Τροφοδοτικό 3V - 2x1,5V AA αλκαλικό
Έξοδος 1 επαφής: 5 (3) A / 250Vac.
Οθόνη LCD 4,3” µε οπίσθιο φωτισµό
Κουµπιά µε οπίσθιο φωτισµό
Λειτουργία ON / OFF µε ρύθµιση απόκλισης 
(0,2-0,3-0,5-0,7 ° C) ή διαµόρφωση (περίοδος ελέγχου 
10/15/20/25 λεπτά)
Έως 10 καθηµερινά προγράµµατα 

Εντολή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία ανά σετ 0,5Β °C 
Ελάχιστος προγραµµατισµός 1 λεπτό
Πρόγραµµα εκτός σπιτιού (εξοικονόµηση ενέργειας) 
Πρόγραµµα ενεργοποίησης αντλίας 
Χρονοµετρηµένος οπίσθιος φωτισµός
Κλείδωµα πληκτρολογίου
Τοποθέτηση σε τοίχο
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 128,5 x 88,5 x 26 mm 

1TX RX01WIFI
Smartbox για χρονοθερµοστάτη Wi-Fi 1TX CR028WIFI
Τροφοδοτικό 5V 350 mA (περιλαµβάνεται εξωτερικό 
τροφοδοτικό µε αντάπτορα micro USB)
Ενσωµατωµένη κεραία PCB 

Σύνδεση µε δροµολογητή µέσω καλωδίου Ethernet 
RJ45 (περιλαµβάνεται)
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 102 x 35 x 77 mm 

Τροφοδοτικό 200-260V 50 Hz 
Ενσωµατωµένη κεραία PCB

∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 17,5 x 60 x 90 mm 

1TX CR028WIFIKIT
Κιτ που αποτελείται από 1 θερµοστάτη 1TX CR028WIFI Wi-Fi
+ 1 Smartbox 1TX RX01WIFI
Μια λύση, έτοιµη προς χρήση, για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του σπιτιού σας απευθείας από το smartphone σας
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Επεκτάσιµο σύστηµα έως και 30 συσκευές 1TXCR028WIFI για θερµορύθµιση και έλεγχο πολλαπλών ζωνών. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο 
προγραµµατισµός των συσκευών πολλών 
σπιτιών σε πραγµατικό χρόνο τόσο από 
την APP για iOS και Android, όσο και από 
την διεύθυνση www.perryhome.it 

ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
Ο χρονοθερµοστάτης Wi-Fi προσαρµόζει 
έξυπνα τη θερµοκρασία χαµηλώνοντάς την 
κατά ρυθµιζόµενους X ° C, ανάλογα µε την 
απόσταση (έως 5 ° C κατ' ανώτατο όριο) όταν 
φεύγετε από το σπίτι και ανεβάζοντάς την 
όταν επιστρέφετε. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
Η εφαρµογή Perry Chronostermostat σάς 
επιτρέπει να ελέγχετε τη µέγιστη θερµοκρασία 
σε κτίρια κατοικιών  
Κάθε χρώµα θα αντιστοιχεί σε 
προγραµµατισµένη θερµοκρασία 

για να δώσει µια 
γρήγορη οπτική ένδειξη 
της κατανάλωσης. 

Κάτω από 18,0 ° C το 
πράσινο χρώµα 
υποδηλώνει χαµηλή 
κατανάλωση 
Μεταξύ 18,1 ° C και 21 ° 
C το µπλε χρώµα 
υποδηλώνει βέλτιστη 
κατανάλωση
Από 21,1 ° C το κόκκινο 

χρώµα υποδηλώνει 
υψηλή κατανάλωση 

Τιµή: 340 €

Τιµή: 175 €

Τιµή: 200 €

Τιµή: 245 €




