Yeni
Yeni
TC100 Akıllı Modülasyonlu Oda Kumandası
■ İnternete

bağlanabilme ve MyMode mobil uygulaması ile akıllı telefon
üzerinden esnek yönetim
■ Kullanıcı dostu arayüzüne sahip kolay anlaşılır dokunmatik ekran
■ Bağımsız oda sıcaklığı kontrolü*
■ Kendiliğinden öğrenme
■ Geo-fencing (Kullanıcısının coğrafi konumunu algılama fonksiyonu)
■ Enerji tüketim göstergesi
■ İnternet üzerinden dış ortam sıcaklık tespiti
■ Hızlı kurulum
■ Modem/router cihazınıza Wi-Fi bağlantısı
■ BUS bağlantısı üzerinden güç beslemesi (İlave bir güç beslemesine
ihtiyaç duyulmamaktadır)
■ Buderus’un sağladığı maksimum veri güvenliği

Buderus uzmanlığıyla, geleceğin teknolojisini
bugünden yaşayın.
Buderus’ta geleceği öngörmek gelenektir. 280 yılı aşkın
süredir kazandığımız sistem sağlayıcısı deneyimimiz ile,
ısıtma sektörü için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Buderus’un sahip
olduğu bu engin deneyim gelecekte de verimliliğini
sürdürecek güçlü ve dayanıklı sistemlerin temelini
oluşturuyor.

RC150 Modülasyonlu Oda Kumandası
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Oda sıcaklığı kontrolü
Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık ayarlanabilme)
Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
Yüksek çözünürlüklü LCD ekran
Kullanım suyu için sürekli işletim veya ısıtma programına bağlı işletim
Bakım aralığının gösterimi
Otomatik yaz/kış geçişi
Son 20 hata kodunun tarihle birlikte kaydedilmesi
Donmaya karşı koruma

RT24RF Kablosuz Oda Kumandası
■
■
■
■

Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
Oda sıcaklığı kontrolü
On/off çalıştırma
Enerji tasarruf ECO modu

Buderus
uzmanlığına
hayatınızda
yer açın.

* Bosch akıllı termostatik vanalar ile birlikte kullanıldığında

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim ve
uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar güvenle
kullanacaksınız.

Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Yeni

Facebook
facebook.com/buderustr
Twitter
twitter.com/BuderusTurkiye
YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

RC200RF Kablosuz Modülasyonlu Oda Kumandası
■
■
■

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20,
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr

■
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Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
Oda sıcaklığı kontrolü
Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık ayarlanabilme)
Hata kodlarının gösterimi
Yüksek çözünürlüklü, arka aydınlatmalı LCD ekran
Otomatik yaz/kış geçişi

RC100 Modülasyonlu Oda Kumandası
■
■
■

Oda sıcaklığı kontrolü
Modülasyonlu çalıştırma ile yakıt tasarrufu
Oda sıcaklığı ve hata kodlarının göstergesi

T-Control On/Off Oda Kumandası
■
■

Oda sıcaklığı kontrolü
On/off çalıştırma

RT36RF Kablosuz Oda Kumandası
■
■
■
■
■
■

Kablosuz bağlantı ile rahat kullanım
Oda sıcaklığı kontrolü
On/off çalıştırma
Isıtma için haftalık saat programı (bir günde 6 farklı sıcaklık ayarlanabilme)
Sıcaklık ayarlanabilir tatil programı
Arka aydınlatmalı ekran

