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Със стайните термостати Rcon вие може лесно да регулирате температурата, което помага на 
вашия отоплителен котел или камина да работят надеждно и да ви осигурят икономии на енергия 
до 30%, като в същото време поддържат комфортна температурата на помещенията според 
вашите желания и нужди.

RC 300S - безжичен стаен термостат

Голям дисплей за лесна видимост.

На дисплея се визуализира:
 - измерена и зададена температура;
 - ден от седмицата, час;
 - режим на работа;
 - заключени ли са бутоните;
 - активиран ли е топлоизточника;
 - индикатор на батерията;
 - програмата, която се изпълнява по часове.

Петте бутона го правят лесен за използване.

Възможност за програмиране 7 дни 24 часа.

Различни режими на работа : 
 - режим “Ваканция”;
 - “Икономичен” режим;
 - “Комфортен” режим.

Функция за заключване на бутоните.

Лесен за монтиране. 
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RC 300 - жичен стаен термостат       
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ХАСКОВО, тел.: 038 60 30 44; e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

СОФИЯ, тел.: 02 978 3990; e-mail: office_sofia@ecotherm.bg

ПЛЕВЕН, тел.: 0889 67 00 68; e-mail: office_pleven@ecotherm.bg

Екотерм Проект ЕАД изключителен представител на

RCS Elektronik.A.Ş. за България

Голям дисплей за лесна видимост.

Лесна WIFI и безжична RF връзка.

Възможност за ръчно управление на приемника.

Възможност за работа по седмична програма.

На екрана едновременно се визуализират 
стайната и желаната температура, часа, 
индикатор на батерията и др.

Функция заключване на бутоните.
Функция защита от замръзване.
Функция за отворен прозорец.

Управление чрез приложение за IOS и Android.

Възможност за управление от 10 потребителя.
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RC 700 WIFI - безжичен стаен термостат

Управлявайте отоплението на вашия апартамент, къща, офис или вила
по всяко време и от всяка точка на света

Интелигентният многофункционален стаен термостат 
RC700 WIFI за повърхностен монтаж е разработен, за 
да може да управлява отоплителни системи, 
използвайки зададена температура и време.

С интернет приложението Smart Life вие може да управлявате интелигентни устройства, да 
контролирате по-лесно отоплението си и да си гарантирате удобство навсякъде и по всяко време.


