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Robot RCE ruimteregeling
De intelligente regeling voor vloerverwarming

Robot RCE - Intelligente ruimteregeling
De Robot RCE kamerthermostaat heeft een exclusief en tijdloos design. De thermostaten hebben
standaard een LCD scherm en zijn verkrijgbaar in
de kleuren hoogglans wit, hoogglans zwart en
zilvergrijs.

Het systeem bestaat uit een ontvanger (master) en
kamerthermostaten die draadloos en/of bedraad
kunnen worden aangesloten. Hierdoor biedt de
Robot RCE regeling grote flexibiliteit in het geval
het nodig is om de vloerverwarmingsregeling in
een later stadium uit te breiden.

Het systeem is door Robot ontwikkeld op basis
van jarenlange ervaring met vloerverwarming. Dit
betekent dat we een regelsysteem met moderne
technische oplossingen in combinatie met jarenlange vloerverwarmings know-how kunnen
bieden. Wij weten dat een vloerverwarmingssysteem jarenlang probleemloos moet werken.

Energiebesparende regeling
Om de vloerverwarming zo energie efficiënt mogelijk te laten werken, is de Robot RCE regeling
met een modulerende regeling uitgerust.
Modulerende technologie zorgt ervoor dat de
temperatuur in de vloerverwarmingsgroepen
voortdurend wordt geoptimaliseerd op basis
van de warmtevraag van de ruimte. Op deze
manier wordt het comfort verhoogd en ontstaat
een milieuvriendelijker, intelligenter en energie
zuiniger vloerverwarmingssysteem dan wanneer
er een traditioneel systeem met een aan/uit regeling wordt geïnstalleerd.

Adaptief programma
Als extra energie besparingsfunctie heeft de
Robot RCE regeling een ingebouwd weekprogramma voor verlaging van de temperatuur
gedurende de nacht.
De adaptieve functie maakt het systeem zelflerend waardoor het systeem tijdig gaat verwarmen om op het gewenste tijdstip de gewenste
temperatuur te bereiken.

Vakantiefunctie
Als u op vakantie bent, kan de temperatuur van
het verwarmingssysteem gedurende deze periode
verlaagd worden. Dit kunt u vanaf iedere thermostaat eenvoudig instellen door de ingebouwde
vakantiefunctie te activeren.
Robot RCE houdt bij hoeveel dagen het systeem
een lagere temperatuur moet aanhouden en zorgt
ervoor dat het huis weer opgewarmd is als u terugkomt van vakantie.

Afstandsbediening
Het Robot RCE systeem kan op afstand bestuurd
worden met behulp van de Robot GSM schakelaar
en een mobiele telefoon (optioneel). Door het
gebruik van SMS-berichten heeft u dan eenvoudig
de controle over de vloerverwarming in uw huis.
Binnenkort zal er tevens een mobiele App voor Apple
en Android telefoons beschikbaar zijn.
Eenvoudige installatie
Het Robot RCE systeem is eenvoudig te installeren en nog eenvoudiger te programmeren - vier
drukken op de knop en de thermostaat is ingelezen.

Robot RCE
Ontwerp
• Exclusief en tijdloos design
• Standaard LCD scherm
• Hoogglans wit, hoogglans zwart en zilvergrijs
Intelligent
• Standaard modulerende & adaptieve regeling
• Instelbare wekelijkse programmering
• Vakantiefunctie
• Haardfunctie
• Afstandsbediening via mobiele telefoon (optioneel)
• Systeemanalyse (optioneel)
Flexibel
• Bedraad en draadloos in dezelfde ontvanger
• Gebruiksvriendelijk
• Eenvoudige installatie

www.robot-vloerverwarming.nl

