Projekt dálkového ovládání topení GSM Exeo
je navržen tak, aby jeho instalace byla jednoduchá
pro každý typ stávající instalace topení.
Co získáváte ?
Varianty zapojení

1

varianta

- možnost dálkově zapnout topení pomocí SMS či voláním s hlasovou nápovědou
- dálkové zjištění teploty v objektu, měření teploty, režim temperování
- jednoduchá rozšiřitelnost o požární hlásič posílající SMS, hlídání malého objektu

Příklad instalace, kdy není zaveden kabel pro termostat do vaší
obývací místnosti
Výhody řešení:
Měření teploty bezdrátovým termostatem v libovolné
místnosti, termostat může být přenosný.
Exeo RF termostat

GSM Exeo DeskTop II

Kotel, ohřívač, popřípadě
rozvaděč el. přímotopů
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varianta

Co k tomu potřebujete ?
1. GSM Exeo DeskTop II instalovaný v místě kotle
či elektrického rozvaděče el. topení. Použijete spínací
prvek - relé v GSM Exeo DeskTop II.
+ SIM karta

2. Volitelně* Exeo RF Termostat v libovolném místě domu, komunikuje
s GSM bezdrátově na baterie. Kontakt v termostatu nevyužijete
+ baterie

Příklad jednoduché instalace, kdy je již dům vybaven termostatem připojeným
ke kotli kabelem

GSM Exeo DeskTop II
GSM Exeo DeskTop II může
být instalován na libovolném místě v domě, kde je
dostupná jen síťová zásuvka 220V. Kotel je ovládán
Exeo RF termostat
spínacím kontaktem v bezdrátovém termostatu jež
nainstalujete místo stávajícího termostatu

Výhody řešení:
Velmi jednoduchá instalace místo stávajícího termostatu,
není nutno do místa termostatu přivádět napájecí napětí,
jen ovládací vedení ke kotli či rozvaděči.

Co k tomu potřebujete ?
1. GSM Exeo DeskTop II, popřípadě GSM Exeo instalovaný
v libovolném místě v domě. Spínací prvek - relé v GSM
Exeo DeskTop II či zásuvka v GSM Exeo zůstane volná
+ SIM karta

Kotel, ohřívač, popřípadě
rozvaděč el. přímotopů

2. Exeo RF Termostat instalovaný v místě stávajícího termostatu,
použijete spínací prvek termostatu. Komunikuje bezdrátově na baterie.
+ baterie
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varianta

Příklad instalace, kdy není zaveden kabel pro termostat do vaší
obývací místnosti a v místě kotle není dostupný signál GSM
Výhody řešení:
Měření teploty bezdrátovým termostatem v libovolné
místnosti, termostat může být přenosný.

GSM Exeo DeskTop II
v místě dobrého příjmu GSM

Řešení problematiky slabého signálu v místě kotle (sklep apod.)
Exeo RF termostat

Exeo RF vzdálené relé

Co k tomu potřebujete ?
1. GSM Exeo DeskTop II, popřípadě GSM Exeo instalovaný
v libovolném místě s dobrým GSM signálem. Spínací
prvek - relé v GSM Exeo DeskTop II či zásuvka v GSM Exeo
zůstane volná pro případné ovládání dalšího spotřebiče
+ SIM karta

Kotel, ohřívač, popřípadě
rozvaděč el. přímotopů

2. Exeo RF vzdálené relé instalované v místě kotle, komunikuje
s GSM Exeo bezdrátově.
3. Volitelně* Exeo RF Termostat v libovolném místě domu, komunikuje
s GSM Exeo bezdrátově na baterie. Kontakt v termostatu nevyužijete.
+ baterie

- pohodlné vypnutí či přepnutí topení na temperování při
* S volitelným RF termostatem získáváte:
- přehledné zobrazení stavu topení na LCD displeji termostatu opouštění objektu. To je možné i tlačítky přímo na GSM Exeo
- topení na nastavenou teplotu a její pohodlnou změnu

www.GSMEXEO.cz

