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Buderus Logamatic TC100 
Akıllı Oda Kumandası



Bir bakışta Logamatic TC100 avantajları:

 ❚ Internet üzerinden akıllı kontrol imkanı

 ❚ Konforlu kullanıcı arayüzüne sahip kolay anlaşılır 

dokunmatik ekran

 ❚ Uygulama ve akıllı telefon üzerinden esnek yönetim

 ❚ Kendiliğinden öğrenme

 ❚ Geo-fencing (coğrafi konum alanı belirleme) 

 ❚ Enerji tüketim göstergesi

 ❚ İnternet üzerinden dış ortam sıcaklık tespiti

 ❚ Hızlı kurulum

 ❚ Modem/Router cihazınıza Wi-Fi bağlantısı

 ❚ Logamatic TC100 ve modem/router üzerinden  

ağa bağlı ısıtma sistemleri

 ❚ BUS bağlantısı üzerinden güç beslemesi (İlave bir 

güç beslemesine ihtiyaç duyulmamaktadır)

 ❚ Buderus‘un sağladığı maksimum veri güvenliği

Isıtma için akıllı tercih:
Logamatic TC100

Tek bakışta oda kumandanız 

ve ısıtma cihazınız hakkındaki 

en önemli bilgilere ulaşın.

Uygulamanın alışkanlıklarınızı 

hatırlama özelliği ve haftanın 

her gününe özel bireysel ayar 

olanağı ile otomatik olarak 

enerji tasarrufu yapın.

Kendiliğinden öğrenme, 

Geo-fencing gibi akıllı ek 

fonksiyonlar ve sezgisel 

kullanım ile hayatınızı 

kolaylaştırın.

Enerji tüketim göstergesi

üzerinden gaz tüketiminizi  

hızlı bir şekilde görüntüleyin.

Etkileyici olan sadece görünümü değil:

Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası.

Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası ile  
ısıtma sisteminizi çok kolay ve akıllı bir şekilde  
kontrol edebilirsiniz. 

Mobil cihazlarla uyumlu akıllı kullanım sunan 
Logamatic TC100, kullanıcı dostu arayüzü ve  
pratik kullanım özellikleri ile dikkat çekmektedir. 
 
Isıtma sistemi için temel ayarlar doğrudan oda 
kumandası üzerinden yapılır. EasyMode uygulaması 
yardımıyla ise tüm gelişmiş ayarlara erişilebilir ve 
ısıtma sisteminizin enerji tüketimine ve işletimine dair 
mükemmel bir genel bakış elde edebilirsiniz.

Kolay kurulum ve sezgisel çalışma.
Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası kolay kullanım sunar. Kurulumundan 
sonra, ısıtma sistemi ile interaktif iletişim kurmak için çok sayıda olanağa sahip 
olursunuz. İsterseniz dokunmatik ekran üzerinden kullanıcı arayüzünün temel 
kullanımına veya uygulama üzerinden gelişmiş kullanıma erişebilirsiniz.

Tek bir dokunuşla oda sıcaklığını ayarlayabilir ve sıcak su çalışmasını 
düzenleyebilirsiniz. Yerel modem/router cihazınıza Wi-Fi bağlantısı üzerinden 
bağlanarak ısıtma sistemi ile akıllı telefonunuz arasında iletişim kurabilirsiniz.

İnternet üzerinden enerji tüketimi gösterimi ve dış ortam sıcaklık tespiti.
Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası, hayatı kolaylaştıran yenilikçi özelliklerle 
doludur. Akıllı telefon uygulaması yardımıyla yakın dönemdeki enerji tüketimi 
kontrol edilebilir ve böylece enerji verimliliği kontrolü de sağlanmış olur.  
Ayrıca TC100, ısıtma sisteminin dış hava koşullarına bağlı çalıştırılması için  
harici bir sensöre ihtiyaç duymadan, dış ortam sıcaklığını internet üzerinden alır ve 
sisteme aktarır.

Kendiliğinden öğrenme ve Geo-fencing (coğrafi konum alanını belirleme)
Kendiliğinden öğrenme ve Geo-fencing modu gibi akıllı fonksiyonlar, ısıtma 
sisteminin en iyi şekilde kullanılmasına ve enerji tasarrufuna yardımcı olur. 
Uygulamadaki kendi kendine öğrenme modunun aktifleştirilmesinden sonra 
ısıtıcının zaman programı 7 gün boyunca takip edilir ve kaydedilir. Böylelikle 
bireysel günlük rutinler tanınır ve en uygun sıcaklık sağlanır. Geo-fencing özelliği 
ile, binanın etrafında bir mesafe yarıçapı tanımlanır. Binadan uzaklaştığınızda veya 
binaya girdiğinizde akıllı telefonunuz bunu algılar, uygulamaya bilgileri gönderir. 
Böylece en uygun sıcaklık ayarı otomatik olarak gerçekleştirilir.

Logamatic TC100 
Oda Kumandası


