Akıllı Termostat evinizin sıcaklığını, yaşam biçiminize
göre istediğiniz her an ayarlama imkanı sağlıyor.
Honeywell’in uzman ekibi tarafından ücretsiz
montajı yapılan Akıllı Termostat, tüm kombi
modelleri ile uyumlu çalışır.

Evde, işte ya da yoldayken evinizin sıcaklığını Total Connect Comfort uygulaması ile uzaktan
kolayca kontrol edin, mükemmel sıcaklığın keyfini en konforlu şekilde çıkarın!

Akıllı cihazlarınızı kullanarak ısıtma sisteminizi istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz
Birden fazla termostat ve lokasyonu kontrol edebilirsiniz
Anlık sıcaklık ayarlarına ve zaman programlarına erişip değiştirebilirsiniz
Hızlı programları etkinleştirebilirsiniz (Ekonomi, Uzaktayım, Isıtma Kapalı vb.)
Güncel dış hava sıcaklığını ve 5 günlük hava tahminini görebilirsiniz

Nerede olursanız olun, istediğiniz
zaman ısıtma sisteminizi
kontrol edin
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Evinizi yaşam tarzınıza göre en uygun hale getirin!
Honeywell Akıllı Termostat; hayat tarzınıza ve evinizi
kullanma biçiminize özel ısıtma programını yaratmanıza
imkan veriyor.

MOBİL UYUM

Bugün eve geç mi gideceksiniz ya da planladığınız
zamandan daha mı erken varacaksınız?
Akıllı telefonunuz ya da tabletinize indireceğiniz Total
Connect Comfort uygulamasını kullanarak, uzaktan
kontrol ile evinizin kombisini açıp kapatabilir, sıcaklık
ayarını düşürebilir ya da artırabilirsiniz.
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Honeywell Akıllı Termostat sayesinde
evinizdeki kombinin kontrolü artık sizin
elinizde!
Total Connect Comfort uygulaması ile kombinizin çalışma saatlerini belirleyebilir, eve geldiğinizde istediğiniz sıcaklıkta olan evinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

19:00

Eve Dönüş Saati
20:00

22:00

Honeywell Akıllı Termostat evinizin tam olarak
ne kadar sürede ısındığını hesaplayarak tam
zamanında devreye girer. Oda sıcaklığınızın
istediğiniz an ideal seviyeye gelmesini sağlar.
Honeywell Akıllı Termostat geceleri de hep bir
adım önde!
Termostatınızı uyuyacağınız zamana göre ayarlayın;
kombiyi kapatacağı optimum saati kendisi belirlesin. Size de gece boyunca mükemmel sıcaklıkta
tasarruf ederek uyumanın keyfini çıkarmak kalsın.
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Honeywell Akıllı Termostat artık
IFTTT (If This Than That) ile
çalışıyor. Dünyanın önde gelen nesneleri interneti
platformu ile ısıtma sisteminiz hayatınıza mükemmel
şekilde uyum sağlıyor.
IFTTT uygulaması ile ısıtma sisteminiz siz evden
çıktığınızda kapanabilir veya hava sıcaklığı belirlediğiniz
seviyenin altına düştüğü zaman otomatik olarak çalışabilir. İnternete bağlı farklı cihazlarınız, konumunuz ve
sosyal medya hesaplarınızla sonsuz seçenekte programlar
oluşturabilirsiniz.

Telefon: 0 (850) 211 44 66 Web: getconnected.honeywell.com/tr
E-mail: destek.home@honeywell.com
facebook.com/honeywellhometurkiye
twitter.com/honeywellhomeTR

