Intelligente thermostaat.

Logamatic TC100

Heating systems
with a future.

Intelligente thermostaat in een
intelligente uitvoering.
De Logamatic TC100 is even voor de hand liggend als het licht aansteken. Deze intelligente thermostaat biedt vele mo
gelijkheden: verlagen of verhogen van de kamertemperatuur, inschakelen van de manuele of automatische bediening,
raadplegen van de warmwaterinstellingen, ...
Intuïtieve bediening.
U kunt de basisinstellingen aanpassen via het touchscreen op de thermostaat zelf en de uitgebreide instellingen via de
MyMode applicatie op uw smartphone of tablet.
Individuele bediening van elke ruimte in uw woning.
In combinatie met de slimme thermostaatkoppen kunt u elke ruimte in uw woning individueel aansturen. Zo kunt u bij
voorbeeld de woonkamer tot op 21 graden laten opwarmen, terwijl het in de slaapkamer slechts 18 graden hoeft te zijn.
Instellingen volgens uw behoefte.
Via de “Eco-Bar” kunt opvolgen hoe efficiënt en milieuvriendelijk uw instellingen zijn.
U kunt bovendien opteren om de instellingen automatisch te laten aanpassen op basis van de weergegevens.
Dankzij deze instelling wordt uw woning verwarmen nog efficiënter.

Alle instellingen bij de hand met de MyMode applicatie.
U kunt alle instellingen van uw verwarmingssysteem raadplegen en aanpassen via de MyMode applicatie. Naast het
aanpassen van de temperatuur, kan ook het gas- en warmwaterverbruik opgevolgd worden.
In combinatie met de slimme thermostaatkoppen kan het tijdsprogramma bovendien per ruimte afzonderlijk worden
ingesteld. Als u de aanwezigheidsdetectie aanzet, leert uw systeem wanneer u waarschijnlijk zal thuiskomen en past het
de instellingen vervolgens zelf aan.
Veilig verbonden.
Om de veiligheid te garanderen, worden uw gebruikersnaam en systeemdata enkel opgeslagen op uw eigen thermo
staat en smartphone of tablet. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar externe servers. U kunt bovendien ook de
werking beperken tot uw eigen WLAN-netwerk. Wanneer uw internetverbinding wegvalt, gebruikt de Logamatic TC100
de laatst bewaarde instellingen.

In combinatie met de slimme thermostaat
koppen kunt u elke ruimte in uw woning
individueel aansturen.
Gekoppeld aan een condensatieketel haalt
uw systeem bovendien een ErP-score A+.
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