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Nyhet!
Smart styrning för golvvärme, radiatorer och apparater
Med nyheten TECEfloor Connect styr du enkelt
värmesystemet i ditt hus eller din sommarstuga via
en app i telefonen, även om du inte är hemma!
Energiförbrukningen minskar, samtidigt som du får
lägre kostnader och ett bättre inomhusklimat.
Nyheten TECEfloor Connect är ett trådlöst system som
gör det möjligt att styra vattenburna golvvärmesystem
och radiatorer i ditt hus eller i din sommarstuga. Även
när du är många mil därifrån!
Temperaturen kan dessutom schemaläggas för att
exempelvis sänkas under tider du är på jobbet eller
sover. Med en enkel inställning kan temperaturen även
sänkas under en längre tid. På så vis minskas energiförbrukningen. Du får dessutom ett inomhusklimat
anpassat efter dina behov där du exempelvis kan ställa
in så det blir svalt i rummet om natten och lite varmare
när du stiger upp om morgonen.
Centralenheten är systemets mittpunkt och styr alla
uppkopplade enheter. Denna enhet placeras fristående
eller monteras på väggen och styrs via touchskärmen,
en app i en smartphone eller via nätet.
Centralenheten kompletteras med den trådlösa rumstermostaten med touchfunktion. Rumstermostaten kommunicerar rummets värmebehov till centralenheten och
placeras i alla rum som har golvvärme eller radiatorer.
TECEfloor Connect passar de flesta golvvärmesystem och är enkelt att installera. Systemet kan också
byggas ut med fler delar för smart styrning av belysning och övrig elektronik i hemmet som exempelvis
uttagen där man laddar sina telefoner och datorer.
Prisexempel för TECEfloor Connect centralenhet är
cirka 4 900 kr och TECEfloor Connect rumstermostat
kostar cirka 1 000 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Med TECEfloor Connect centralenhet styr du värmen i huset
eller sommarstugan även om du är många mil därifrån.

Trådlösa TECEfloor Connect rumstermostat placeras i alla
rum som har golvvärme eller radiatorer.

Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
TECE tillverkar sanitets- och installationssystem, golvvärmesystem, avlopps- och tappvattensystem. TECE grundades i Tyskland 1987
och idag ingår 22 europeiska dotterbolag med samarbetspartners i ytterligare 38 länder. Sedan 2013 är TECE verksamma i Sverige.
TECE:s vision är att skapa genomtänkta lösningar och funktioner med en pålitlig teknik i en tidlös design. www.tece.se.

