Simplu. Flexibil.
De viitor.
NEA SMART 2.0 – sistemul de reglare individual
pentru încăperi care vă garantează succesul.
#expectmore   
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Privesc viitorul
relaxat
NEA SMART 2.0 – soluția mea
pentru reglarea încălzirii prin
pardoseală
În 2025, vânzările globale în sectorul locuințelor inteligente vor
ajunge la aproximativ 182,4 miliarde de euro.* De aceea, optați încă
de pe acum pentru sistemul de încălzire pentru încăperi individuale
NEA SMART 2.0, cu ajutorul căruia puteți acoperi cu flexibilitate cele
mai diverse cerințe referitoare la încălzirea și răcirea prin suprafețe.
De la reglarea temperaturii încăperilor unei locuințe unifamiliale până
la soluții complexe, pentru până la 60 de încăperi. Profitați de un
sistem inteligent, care vă oferă numeroase avantaje.

182,4
miliarde
de euro
78,9
miliarde
de euro
2020

2025

Creșterea vânzărilor pe segmentul locuințelor inteligente

#perspectivădeviitor
* Statistica 2021 Pronostic privind vânzările de locuințe inteligente în funcție de segment în lume pentru 2017 până în 2025
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Instalare simplă, punere în funcţiune şi
întreţinere rapidă

O soluție pentru toate situațiile

Design elegant, funcții inteligente

Service și asistență tehnică de înaltă
calitate de la REHAU

Integrarea în sistemele de locuințe
inteligente existente
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Acum mă pot bucura
mai repede de timpul
liber
Instalarea, punerea în funcțiune și
întreținerea nu mai necesită mult
timp cu NEA SMART 2.0
Instalare simplă
Indiferent dacă instalați NEA SMART 2.0 în varianta radio sau BUS, ambele configurații conving în practică datorită construcției foarte simple.
Punere în funcțiune rapidă
Beneficiați de o punere în funcțiune rapidă! Înregistrarea termostatelor de cameră
la bază este simplă și sigură, iar programarea tuturor termostatelor se face în mod
centralizat și convenabil prin intermediul unui smartphone, al unei tablete sau al
unui PC.
Creșterea gradului de satisfacție a clienților prin întreținerea de la distanță
Scutiți-vă pe viitor de vizite programate la fața locului, care necesită mult timp și
profitați, în schimb, de posibilitatea întreținerii și diagnozei de la distanță. Clienții
dumneavoastră vor fi uimiți de timpii dumneavoastră scurți de reacție!

#setatcuușurință
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Am mereu la
îndemână soluția
potrivită
Fie că este vorba despre construcții noi sau renovări
NEA SMART 2.0 este disponibil în varianta radio sau BUS. Varianta radio permite
înlocuirea în timpul renovării, fără găuri în pereți și fără renovare după montaj.
Varianta BUS convinge datorită cablării simple, dar și ca soluție de înlocuire pentru
aproape toate echipamentele existente.
Deveniți flexibil
Tehnologie radio și BUS într-un singur dispozitiv – folosind unitatea centrală de
reglare NEA SMART 2.0, sunt posibile și instalațiile mixte. Datorită diverselor
module, sistemul poate fi extins în funcție de cerințe.
Tehnologie de ultimă generație
NEA SMART 2.0 este în continuă dezvoltare. În acest fel, beneficiați în permanență
de noi funcții. De exemplu, sistemele de componente activate termic pot fi acum
controlate și pentru aplicații de încălzire. În plus, controlul temperaturii din încăperile mari este optimizat prin utilizarea mai multor termostate de cameră - pentru un
confort sporit chiar și în spații de locuit spațioase, birouri în plan deschis, hale și săli
de expoziție.
Rețea de viitor cu KNX
NEA SMART 2.0 este compatibil cu sistemele KNX În acest fel. întreaga tehnologie
de control comunică cu alte elemente compatibile cu KNX ale utilităților - pentru un
sistem global care să asigure viitorul, mai mult confort și calitate vieții.

#flexibil
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Un sistem de încălzire
care impresionează
clienții
Cu ajutorul NEA SMART 2.0, oferiți
clienților dumneavoastră cel mai ridicat
grad de confort.
Întotdeauna temperatura potrivită pentru o stare de bine
NEA SMART 2.0 învață comportamentul dumneavoastră privind încălzirea și utilizarea sistemului și se adaptează automat. Iar dacă temperatura trebuie modificată,
aceasta poate fi setată confortabil cu ajutorul aplicației Amazon Alexa.
Economisiți până la 20 % din costurile de încălzire
Cu ajutorul funcțiilor inteligente precum Geofencing, identificarea ferestrelor
deschise sau modul independent de economisire a energiei, sunt posibile economii
de energie de până la 20%. Temperatura sistemului de încălzire poate fi diminuată
chiar și atunci când sunteți pe drum.
Design elegant, avangardist
Termostatul de cameră este disponibil în două variante de culoare, elegant și fără a
ieși în evidență, pe alb sau negru, pentru a atrage toate privirile. Opțional, cu cadru
luminos pentru iluminare indirectă. Afișajul este disponibil standard cu matrice
LED modernă.
Sistemul complet de la REHAU
Oferiți-le clienților dumneavoastră un sistem complet, perfect adaptat. Toate
componentele dintr-o singură sursă pentru o interacțiune optimă între sistemul
de pozare, tehnica de distribuție și sistemul de reglare.
Potrivit pentru instalații de încălzire și răcire prin pardoseală, pereți și tavan.

#maimultconfort
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Design
elegant
O soluție completă
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În calitate de partener de încredere vă pregătim pentru piața
viitorului, piața de soluții Smart Home.
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Împreună către succes
Consultanță și sprijin în proiectare
Vă asistăm cu plăcere prin sprijinul oferit din faza de proiectare preliminară și
pentru proiectul tehnic, precum și în instrucțiunile oferite la fața locului, pe șantier.
Produse software
Chiar dacă este vorba de o casă unifamilială, o clădire de birouri sau industrială, cu
ajutorul softului REHAU pentru proiectare și calcul, vă oferim un instrument profesional pentru planificare, proiectare și licitare, pentru sistemele de încălzire și cele
sanitare.
ACADEMIA REHAU
Profitaţi de oferta noastră bogată de seminarii şi cursuri online referitoare la
produse sau subiecte curente. Aflați mai multe din planificarea seminariilor noastre
sau accesând pagina www.rehau.com/ro-ro/academia-rehau
Suport la vânzare
Vă suntem alături cu materiale publicitare de calitate profesională – personalizate
cu logo-ul dumneavoastră. Pentru dumneavoastră aceasta înseamnă economie de
timp și bani. Înregistrăm cu plăcere compania dumneavoastră în instrumentul
nostru online pentru căutarea companiilor specialiste.
BIM - Modelarea informațiilor de construcții
Metoda de proiectare BIM respectă principiul „Mai întâi proiectați digital, apoi
construiți în realitate” a devenit din ce în ce mai importantă pentru proiectare,
construcție și gestionarea proiectelor de construcție. Astfel, încă de la începutul
planificării, se generează un model detaliat de date 3D ale clădirii, care va reprezenta "oglinda digitală" al a construcției care urmează să fie ridicată. Abia după ce
geamănul digital a fost planificat și agreat în cele mai mici detalii de către toate
părțile implicate în proiect, urmează implementarea proiectului și construirea
clădirii reale.
www.rehau.ro

#maimulteservicii

Documentul este protejat prin dreptul de autor. Ne rezervăm
astfel drepturile, în special cele privind traducerile, publicarea
ulterioară, preluarea de imagini, transmiterea pe calea undelor,
reproducerea cu mijloace foto-mecanice sau alte căi asemănătoare precum şi stocarea în sisteme de prelucrare a datelor.
Asistența noastră cu privire la utilizare, pe care o acordăm
verbal sau în scris, se bazează pe o experiență îndelungată și
premise standardizate și se realizează pe baza celor mai bune
cunoștințe ale noastre. Scopul utilizării produselor REHAU
este descris la final în prospectul tehnic. Respectiva versiune
valabilă poate fi consultată online pe www.rehau.com/TI.
Implementarea, utilizarea și prelucrarea produselor are loc în

afara posibilităților noastre de control și fac parte din acest
motiv exclusiv din domeniul de răspundere al respectivului
implementator/utilizator/prelucrător. Dacă apare totuși
problema răspunderii, aceasta se bazează exclusiv pe
condițiile noastre de livrare și plată, care pot fi accesate pe
www.rehau.com/conditions, în măsura în care nu s-a convenit
altfel în scris cu REHAU. Acest lucru este valabil și pentru solicitările privind garanția, având în vedere că garanția se referă
la calitatea nealterată a produselor noastre conform specificațiilor. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice.

www.rehau.ro
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