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Wi Fi 
O θερμοστάτης momit Smart είναι   
Wi Fi, έτσι ώστε να μπορείτε να τον 
συνδέσετε στο οικιακό σας δίκτυο 
άμεσα.                                                 
Δεν θα  χρειαστείτε τίποτα άλλο, 
είναι τόσο εύκολο, ο θερμοστάτης 
momit Smart θα φροντίσει για εσάς ! 



Πρωτοποριακός σχεδιασμός 

Με οθόνη LCD, αφής, ευέλικτη και εύκολη στη χρήση, θα ερωτευτείτε τον 
θερμοστάτη momit Smart. Τώρα μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε 
6 διαφορετικές οθόνες σχεδιασμού, αυτή που σας αρέσει ! 
 Αντίο στα παραδοσιακά πολύπλοκα συστήματα θέρμανσης . 



Ο έλεγχος στα χέρια σας 

Με ένα μόνο κλικ, παίρνετε τον έλεγχο του 
θερμοστάτη σας momit Smart . Μέσα από την 
εφαρμογή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή είτε με το 
κινητό σας , είτε το tablet, ή τον υπολογιστή σας. 
Διαθέσιμη για : 



Γεωγραφικός εντοπισμός 

Μέσω του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού o 
θερμοστάτης momit  Smart ξέρει όταν είστε μακριά από το 
σπίτι και απενεργοποιεί την θέρμανση αυτόματα, 
αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση !  
Ξεκινήστε την εξοικονόμηση ! 
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Περιβάλλον 

O θερμοστάτης momit Smart  έχει ένα έξυπνο αισθητήριο περιβάλλοντος  
που του επιτρέπει να εξακριβώσει αν είναι ημέρα ή νύχτα, ή αν 
προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στην ένταση του φωτός.  
Με βάση αυτό, βελτιστοποιείται το σύστημα θέρμανσης σας . 
Τώρα μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια ενώ ξεκουράζεστε. 



Παρουσία  
Με το αισθητήριο 
παρουσίας του, ο 
θερμοστάτης  ανιχνεύει 
όταν δεν είναι κανείς στο 
σπίτι και απενεργοποιεί 
την θέρμανση μετά από 
ένα καθορισμένο χρονικό 
διάστημα  Ξεχάστε τις 
ανησυχίες σας, ο 
θερμοστάτης φροντίζει για 
σας και σας βοηθά να 
εξοικονομήσετε ενέργεια. 



Συμβατός με το 95% των εγκαταστάσεων θέρμανσης 



          Έξυπνη  άνεση 
 Γυάλινη οθόνη αφής 
 Ακόμα και χωρίς σύνδεση στο Internet, 

λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα 
 Αποθήκευση στατιστικών στοιχείων για την 

κατανάλωση ενέργειας 

 Χρονοπρογραμματισμός με εύκολο τρόπο 
 Υπολογίζει το μέσο χρόνο που χρειάζεται 

το σπίτι σας για να φτάσει την επιθυμητή 
θερμοκρασία, βελτιστοποιώντας το χρόνο 
που απαιτείται για να επέλθει η ιδανική 
θερμοκρασία 

 Στατιστικά στοιχεία παρέχοντας  
συγκριτικά δεδομένα εσωτερικής / 
εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας 
και της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί 

 Πρόβλεψη καιρού 
 Πρόγραμμα διακοπών  
 Μελλοντικά και εντολή για ψύξη 


