Met NEA SMART 2.0 biedt u uw klanten het hoogste comfort.
Altijd de juiste comforttemperatuur
NEA SMART 2.0 leert uit het verwarmings- en gebruiksgedrag van uw
klanten en past de kamertemperatuur automatisch aan.
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TOEKOMST
NEA SMART 2.0 – mijn oplossing voor
de regeling van de oppervlakteverwarming

Tot 20 % besparen op verwarmingskosten
Met slimme functies zoals geofencing of open-raamdetectie kunnen aanzienlijke energiebesparingen worden gerealiseerd.
Elegant, tijdloos design
NEA SMART 2.0 is verkrijgbaar in twee kleurvarianten – sober en onopvallend in het wit of als blikvanger in het zwart.
Eenvoudige bediening
NEA SMART 2.0 is eenvoudig te bedienen – op het apparaat zelf, wereldwijd
via een app of door middel van spraakbesturing via Amazon Alexa.
Totaalsysteem van REHAU
Bied uw klanten een perfect gecoördineerd totaalsysteem waarvan alle
componenten uit één hand komen. Flexibel inzetbaar in vloeren, muren en
plafonds voor verwarmings- en koeltoepassingen.
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Lees ook de bijbehorende technische productinformatie die u online vindt op
www.rehau.com/ti. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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EENVOUDIG. TOEKOMSTPROOF.
Individuele kamerregeling met NEA SMART 2.0

DE WERELD VAN DE REGELTECHNIEK FLEXIBEL ONDER CONTROLE
Van eengezinswoningen tot gebouwen met 60 kamers: eenvoudig, snel en betrouwbaar met NEA SMART 2.0
NEA SMART 2.0 is de kamerthermostaat waarmee u flexibel, snel en eenvoudig voldoet aan de meest uiteenlopende eisen inzake oppervlakteverwarming en -koeling.
Eenvoudige installatie, snelle inbedrijfstelling
en onderhoud
Eenvoudig te installeren. De programmering van
alle regelaars gebeurt centraal (via smartphone,
tablet of pc). De regeling compenseert ook bij
onvoldoende hydraulische balans, b.v. door automatische aanpassing van de regelparameters met
de autostart-functie. Door onderhoud op afstand
worden tijdrovende afspraken ter plaatse overbodig, waardoor de klanttevredenheid stijgt.

Eén oplossing voor alle toepassingen
Zowel bij nieuwbouw als renovatie, is NEA SMART
2.0 geschikt voor elke toepassing. In draadloze
uitvoering, zonder tijdrovend kap- en pleisterwerk,
maar ook de busversie overtuigt door de eenvoudige bedrading – ook als vervangingsoplossing voor
vrijwel alle bestaande systemen. De centrale besturingseenheid combineert draadloze en bustechnologie in één apparaat. Bijgevolg zijn ook gemengde
installaties mogelijk.
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Integratie in bestaande
Smart Home systemen

Eén oplossing voor alle
toepassingen

Topservice en -ondersteuning van REHAU
Als betrouwbare partner maken wij u klaar voor de
markt van de toekomst die 'Smart Home' heet.
Onze diensten variëren van ontwerpondersteuning,
seminars en webinars van onze REHAU ACADEMY
tot de geavanceerde REHAU ontwerp- en berekeningssoftware RAUCAD en BIM-gegevens en professioneel uitgewerkte verkoopbevorderende hulpmiddelen voor uw succes.

Topservice en -ondersteuning
van REHAU

Elegant design,
slimme functies

