SEMPRE A TEMPERATURA CERTA PARA O SEU BEM-ESTAR
Controle confortavelmente o aquecimento do seu sistema com o NEA SMART 2.0

As próprias quatro paredes um lugar muito especial, feito para se sentir bem. O ponto de rotação
e o ponto fulcral: a temperatura ambiente ideal. Não é de admirar que mais e mais pessoas escolham
o aquecimento por pavimento radiante. Mas, muitas vezes, é ignorado um ponto crucial: um verdadeiro
clima de bem-estar só pode existir com a tecnologia de regulação certa. Pois só a regulação de um
espaço individual é capaz de proporcionar a temperatura adequada no momento certo – individualmente, espaço por espaço.
Descubra o NEA SMART 2.0, o sistema para controlo de espaços individuais que garante
momentos especiais de conforto com suas funções inteligentes. Porque você merece.

Estas e muitas outras vantagens são oferecidas pelo NEA SMART 2.0

Sempre a temperatura
certa para o seu
bem-estar

Até 20%
de poupança de
energia

Design
elegante de alta
qualidade

Interação intuitiva,
também por App

Sistema completo para
um futuro em segurança

Alexa, define a temperatura na casa de
banho para 24 °C

Ok, eu defino a temperatura
na casa de banho para 24 °C

A partir de março 2019, o Alexa Voice Control oferece suporte para os seguintes idiomas:
inglês, francês, alemão, italiano e espanhol.

O MEU AQUECIMENTO
OUVE-ME
A temperatura ideal em todos
os momentos - também por
controlo de voz

Conforto é quando a temperatura prevalece em toda a parte exatamente de
acordo com o que se deseja no momento. Conforto verdadeiro é quando não
precisamos de nos preocupar com isso. O NEA SMART 2.0 aprende com o
funcionamento do aquecimento e os seus hábitos de utilização, adaptando-se
automaticamente – tudo sem a sua intervenção. Se quiser intervir manualmente, isso é possível a qualquer momento: quer no próprio dispositivo, quer
em todo o mundo através da App ou por controlo de voz da Amazon Alexa.

O MEU SISTEMA DE
AQUECIMENTO SABE
QUANDO ESTOU A
CAMINHO DE CASA
Graças à tecnologia de Geo posicionamento de
área, o NEA SMART 2.0 aquece apenas quando
está em casa – ou no regresso a casa

Conforto também significa não ter de se preocupar com a próxima
conta de energia. Com o NEA SMART 2.0 e a regulação de espaços
individuais, é possível determinar exatamente quando, quanto e em
qual divisão será feito o aquecimento ou arrefecimento. Juntamente
com funções inteligentes, como a deteção de janela aberta, pode
poupar até 20% de energia sem esforço.

É assim que funciona a tecnologia de Geo posicionamento
de área do NEA SMART 2.0:
22 °C

Se estiver em casa,
o NEA SMART 2.0 define
a sua temperatura
de conforto

18 °C

Se sair de casa, o NEA SMART 2.0
reduz a temperatura e, assim,
poupa energia

SIMPLESMENTE
COMPATÍVEL
COM O MEU
ESTILO
Visual de alta qualidade, design elegante
em duas atraentes opções de cores

O que constitui bom design? O facto de se integrar
perfeitamente em sua casa. E fá-lo de acordo com os
seus desejos - simples e discreto em branco ou com
um verdadeiro deslumbre em preto. Para além disso,
quem gosta de um toque especial vai adorar a moldura subtilmente iluminada do NEA SMART 2.0 – assim
como o LED-Matrix-Display moderno e atemporal.

É BOM SABER
QUE EM CASA ESTÁ
TUDO BEM
Com a App, tenha sempre tudo sob
controlo – até mesmo em movimento

Com o NEA SMART 2.0, tenha sempre uma boa sensação. Com a App de funcionamento intuitivo, é possível ver
de relance se está tudo bem em casa – em qualquer lugar
do mundo, a qualquer momento. Se tiver esquecido numa
ocasião de desligar o aquecimento, também poderá resolver
a situação confortavelmente fora de casa. No entanto, caso
aconteça de precisar de assistência, o seu instalador pode
ajudá-lo com rapidez e facilidade na manutenção à distância.

Nesta era de digitalização e Internet das Coisas,
os nossos dados são um bem precioso!
Como uma empresa alemã, é evidente que tratamos os seus
dados com o maior cuidado, usando-os apenas para os fins
que autorizou - ou seja, o controlo do aquecimento.

EM CASA SENTIMO-NOS
COMPLETAMENTE BEM
Aproveite o seu clima de bem-estar com o sistema
global perfeitamente coordenado da REHAU

Num mundo em rápido movimento, os valores duradouros são algo de muito especial. Como uma
constante maior no mercado de aquecimento, a REHAU é sinónimo de durabilidade e fiabilidade.
Especialmente porque todos os componentes – desde o tubo de aquecimento até o controlo –
vêm de uma só fonte e, portanto, são perfeitamente compatíveis entre si. Para maior flexibilidade, também está disponível o aquecimento para a parede ou o teto, até mesmo com função de
arrefecimento adicional. Um clima de verdadeiro bem-estar.

EU GOSTO DE
MOMENTOS
RELAXADOS
E SEM STRESS
O NEA SMART 2.0 é perfeito para as obras
de recuperação – sem pó ou sujidade

Se deseja sentir conforto com o NEA SMART 2.0, não é
necessário construir de raiz. A nossa regulação de espaços
individuais também é perfeita para as obras de recuperação.
Os dispositivos existentes podem ser trocados de forma rápida
e fácil pelo NEA SMART 2.0. Graças à tecnologia sem fio, a
instalação dos cabos torna-se supérflua – sem quebrar paredes e sem qualquer trabalho de reboco. Também a versão com
fios é adequada como solução de troca para quase todos os
equipamentos existentes.

Não importa quando e onde: tudo está sempre sob controlo com a App!
A App NEA SMART 2.0, de manuseio fácil e intuitivo, está disponível para iOS e Android.

Apple e logo da Apple são marcas
registadas da Apple Inc., registada nos
E.U.A. e outros países e regiões. App Store
é uma marca de serviço da Apple Inc.

Google Play e logo de Google Play são
marcas registadas da Google LLC.

REHAU Lda.
Avenida Dom João II nº 41 - 2º B
1990-084 Lisboa
Tlf. (00351) 218 987 050
Fax. (00351) 218 987 059
lisboa@rehau.com
Delegação REHAU Lda. no Norte
Rua de Beche, Fajozes
4485-629 Vila do Conde
Tlf. (00351) 252 249 230
Fax (00351) 252 249 231
porto@rehau.com
www.rehau.pt

Tenha em atenção as respetivas informações técnicas do produto, que estão disponíveis on-line em www.rehau.com/ti. Sujeito a alterações técnicas.

954051 PT 04.2019

