
Εξοικονομεί ζωσ και 30% ςτισ δαπάνεσ θζρμανςησ 

Designed for your 
comfort 



Wi Fi 
O κερμοςτάτθσ momit Smart είναι   
Wi Fi, ζτςι ϊςτε να μπορείτε να τον 
ςυνδζςετε ςτο οικιακό ςασ δίκτυο 
άμεςα.                                                 
Δεν κα  χρειαςτείτε τίποτα άλλο, 
είναι τόςο εφκολο, ο κερμοςτάτθσ 
momit Smart κα φροντίςει για εςάσ ! 



Πρωτοποριακόσ ςχεδιαςμόσ 

Με οκόνθ LCD, αφισ, ευζλικτθ και εφκολθ ςτθ χριςθ, κα ερωτευτείτε τον 
κερμοςτάτθ momit Smart. Τϊρα μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε ανάμεςα ςε 
6 διαφορετικζσ οκόνεσ ςχεδιαςμοφ, αυτι που ςασ αρζςει ! 
 Αντίο ςτα παραδοςιακά πολφπλοκα ςυςτιματα κζρμανςθσ . 



Ο ζλεγχοσ ςτα χζρια ςασ 

Με ζνα μόνο κλικ, παίρνετε τον ζλεγχο του 
κερμοςτάτθ ςασ momit Smart . Μζςα από τθν 
εφαρμογι μπορείτε να αλλάξετε τισ ρυκμίςεισ 
από οπουδιποτε και ανά πάςα ςτιγμι είτε με το 
κινθτό ςασ , είτε το tablet, ι τον υπολογιςτι ςασ. 
Διακζςιμθ για : 



Γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ 

Μζςω του ςυςτήματοσ γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ o 
θερμοςτάτησ momit  Smart ξζρει όταν είςτε μακριά από το 
ςπίτι και απενεργοποιεί την θζρμανςη αυτόματα, 
αποφεφγοντασ την άςκοπη κατανάλωςη !  
Ξεκινήςτε την εξοικονόμηςη ! 
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Περιβάλλον 

O κερμοςτάτθσ momit Smart  ζχει ζνα ζξυπνο αιςκθτιριο περιβάλλοντοσ  
που του επιτρζπει να εξακριβϊςει αν είναι θμζρα ι νφχτα, ι αν 
προκφψει οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν ζνταςθ του φωτόσ.  
Με βάςθ αυτό, βελτιςτοποιείται το ςφςτθμα κζρμανςθσ ςασ . 
Τϊρα μπορείτε να εξοικονομιςετε ενζργεια ενϊ ξεκουράηεςτε. 



Παρουςία  
Με το αιςκθτιριο 
παρουςίασ του, ο 
κερμοςτάτθσ  ανιχνεφει 
όταν δεν είναι κανείσ ςτο 
ςπίτι και απενεργοποιεί 
τθν κζρμανςθ μετά από 
ζνα κακοριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα  Ξεχάςτε τισ 
ανθςυχίεσ ςασ, ο 
κερμοςτάτθσ φροντίηει για 
ςασ και ςασ βοθκά να 
εξοικονομιςετε ενζργεια. 



Συμβατόσ με το 95% των εγκαταςτάςεων θζρμανςησ 



          Έξυπνη  άνεση 
 Γυάλινθ οκόνθ αφισ 
 Ακόμα και χωρίσ ςφνδεςθ ςτο Internet, 

λειτουργεί χωρίσ κανζνα πρόβλθμα 
 Αποκικευςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ με εφκολο τρόπο 
 Υπολογίηει το μζςο χρόνο που χρειάηεται 

το ςπίτι ςασ για να φτάςει τθν επικυμθτι 
κερμοκραςία, βελτιςτοποιϊντασ το χρόνο 
που απαιτείται για να επζλκει θ ιδανικι 
κερμοκραςία 

 Στατιςτικά ςτοιχεία παρζχοντασ  
ςυγκριτικά δεδομζνα εςωτερικισ / 
εξωτερικισ κερμοκραςίασ και υγραςίασ 
και τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που ζχει 
επιτευχκεί 

 Πρόβλεψθ καιροφ 
 Πρόγραμμα διακοπϊν  
 Μελλοντικά και εντολι για ψφξθ 


