ALTIJD DE JUISTE COMFORTABELE TEMPERATUUR
Uw vloerverwarming eenvoudig regelen met NEA SMART 2.0

Uw eigen huis. Een heel persoonlijke plek, gemaakt om zich goed te voelen. Belangrijk: de juiste ruimtetemperatuur. Geen wonder dat steeds meer mensen voor vloerverwarming kiezen. Maar vaak wordt
één cruciaal punt over het hoofd gezien: een echt aangenaam klimaat is alleen mogelijk met het juiste
regelsysteem. Want alleen een individuele ruimteregeling slaagt erin om in elke ruimte op het juiste
moment de juiste temperatuur te garanderen.
Maak kennis met NEA SMART 2.0, de ruimtethermostaat die met slimme functies voor
een comfortabel klimaat zorgt. Want dat hebt u verdiend.

Deze en nog vele andere voordelen biedt NEA SMART 2.0

Altijd een comfortabele
temperatuur

Tot 20 %
energiebesparing

Hoogwaardig,
elegant design

Intuïtieve bediening,
ook via app

Toekomstbestendig
totaalsysteem

Alexa, stel de temperatuur
in de badkamer in op 24 °C

Oké, ik stel de temperatuur
in de badkamer in op 24 °C

Vanaf maart 2019 ondersteunt Alexa spraakbesturing in de volgende
talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

MIJN VERWARMING
LUISTERT NAAR MIJ
Altijd de juiste comfortabele temperatuur –
ook via spraakbesturing

Comfort betekent dat u overal precies de gewenste temperatuur hebt. Echt
comfort houdt in dat u er niet naar hoeft om te kijken. Daarom leert NEA
SMART 2.0 van uw verwarmings- en gebruiksgedrag en past hij zich automatisch aan – zonder dat u iets hoeft te doen. En wanneer u toch handmatig
wilt ingrijpen, kan dat altijd: op het apparaat zelf, wereldwijd via de app of door
middel van spraakbesturing via Amazon Alexa.

MIJN VERWARMING
WEET WANNEER IK OP
WEG BEN NAAR HUIS
Dankzij de geofencing-technologie verwarmt
NEA SMART 2.0 alleen wanneer u daadwerkelijk
thuis bent – of onderweg naar huis

Comfort betekent ook dat u zich geen zorgen hoeft te maken over
de volgende energierekening. Want met NEA SMART 2.0 en de
individuele ruimteregeling bepaalt u tot op de graad nauwkeurig
wanneer en welke ruimte wordt verwarmd of gekoeld. Met slimme
functies zoals open-raam-detectie haalt u bovendien makkelijk tot 20%
energiebesparing.

Zo werkt de geofencing-technologie van NEA SMART 2.0:
22 °C

Als u thuis bent, stelt
NEA SMART 2.0 uw
comfortabele
temperatuur in

18 °C

Zodra u van huis weggaat, verlaagt
NEA SMART 2.0 de temperatuur om
energie te besparen

ÉÉN DIE BIJ
MIJN STIJL PAST
Hoogwaardige vormgeving, elegant design
in twee aantrekkelijke kleurvarianten

Wat bepaalt een goed ontwerp? Dat het perfect in uw
woning past. En precies zoals u het wilt – onopvallend
in het wit of als blikvanger in het zwart. Als u van iets
speciaals houdt, zult u enthousiast zijn over het subtiel
gloeiende lichtframe van de Nea Smart 2.0. - net als
het tijdloos moderne LED-matrixdisplay.

FIJN OM TE
WETEN DAT THUIS
ALLES IN ORDE IS
Met de app heeft u altijd alles onder
controle – ook als u onderweg bent

Met de NEA SMART 2.0 heeft u altijd een goed gevoel. Dankzij
de intuïtieve app ziet u in één oogopslag of thuis alles in orde
is – waar ter wereld u ook bent, op elk moment. En bent u toch
eens vergeten de verwarming uit te schakelen, dan kunt u dat
ook makkelijk onderweg doen. Mocht er zich desondanks een
situatie voordoen dat u hulp nodig hebt, dan kan uw installateur
u snel en eenvoudig helpen met service op afstand.

In tijden van digitalisering en het internet-of-things,
zijn onze data een kostbaar goed!
Wij gaan uiteraard uiterst zorgvuldig om met uw gegevens
en gebruiken deze alleen voor de door u goedgekeurde
doeleinden – namelijk de besturing van uw verwarming.

THUIS VOELEN WIJ
ONS ALTIJD GOED
Geniet van een aangenaam klimaat
met het complete systeem van REHAU

In een snel veranderende wereld zijn blijvende waarden iets heel bijzonders. Als vaste waarde
op de verwarmingsmarkt staat REHAU voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Niet in het minst
omdat alle componenten – van verwarmingsbuis tot de besturing – van dezelfde leverancier
komen en dus perfect op elkaar zijn afgestemd. Voor nog meer flexibiliteit is het systeem ook
beschikbaar als wand- of plafondverwarming, en zelfs met extra koelfunctie. Dit zorgt voor een
aangenaam binnenklimaat.

IK BEN GRAAG
ONTSPANNEN
EN STRESSVRIJ
NEA SMART 2.0 is uitermate geschikt voor
renovatie – zonder vuil of stof

U hoeft niet alleen nieuw te bouwen om van het comfort van
NEA SMART 2.0 te genieten. Onze ruimtethermostaat is
namelijk ook uitermate geschikt voor renovatie. Zo kunnen
bestaande thermostaten snel en eenvoudig worden vervangen
door een NEA SMART 2.0. Dankzij draadloze technologie zijn
kabels overbodig – dus geen hak- en herstelwerk. Maar ook de
bedraadde uitvoering is geschikt als vervangingsoplossing voor
vrijwel alle bestaande systemen.

Altijd en overal: alles onder controle met de app!
De eenvoudige en intuïtief te bedienen NEA SMART 2.0 app is beschikbaar voor iOS en Android.

Apple en het Apple-logo zijn
handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen en regio‘s. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.

Google Play en het Google Play-Logo
zijn merken van Google LLC
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