
Určený pro napěťové spínání elektrického vytápění do jmenovitého proudu 16A, balení obsahuje 3m 
podlahový teplotní senzor. Vhodné pro přímotopy i podlahové vytápění.  Kontrolujte teplotu a 
ovládejte vytápění Vašeho domu pomocí telefonu nebo tabletu, ať jste kde jste! Android a iOS 
aplikace mimo jiné i s možností uzamknutí termostatu na dálku ZDARMA. 

• Propojení s vaší domácí Wi-Fi sítí a možnost ovládání i na dálku ve vašem 

smartphonu, nebo tabletu připojeném k internetu (Android i Apple iOS) 

• Díky podrobnému česky psanému manuálu je propojení aplikace s tersmostatem dílem 

několika vteřin 

• Spíná elektrické vytápění (napěťové spínání, max. 16A), díky podlahovému senzoru je 

vhodná i pro podlahové vytápění  

• Měří teplotu vzduchu i podlahy zárověn (podlahový senzor 3m součástí balení), 

možnost nastavení tří ruzných režimů senzorů, tedy volitelná funkce prostorového, 

podlahového nebo kombinovaného termostatu 

• Možnost časového rozvržení až šesti různých teplot během dne v závislosti na vašem 

denním režimu (nezávislé programování pro pracovní a nepracovní dny, režimy 5+2, 

6+1 a 7)  

• Dětský zámek (možnost uzamknutí termostatu i na dálku) 

• Funkce ochrany proti zamrznutí 

• Jednoduchá montáž a ovládání 

 

Odjeli jste na víkend a zapomněli doma ztlumit topení? Vracíte se ze zimní dovolené a chcete 

mít doma vytopeno až přesně ve chvíli, kdy dorazíte? Žádný problém! Chytrý termostat 

Aluzan vám nejen pomůže ušetřit peníze za vytápění, ale i zvýší celkový komfort vašeho 

bydlení a umožní vám mít teplotu vašeho domu neustále pod kontrolou z jakéhokoli místa na 

zemi. Díky aplikaci Beok Home můžete aktuální teplotu a stav kotle zkontrolovat kdykoli si 

vzpomenete, během vteřiny přesně nastavíte požadovanou teplotu, nebo si pohodlně a 

jednoduše přednastavíte rozvrh na celý týden, a to včetně až šesti různých teplot během dne. 

RAZ,DVA,TŘI... A HOTOVO! 

Propojení aplikace s termostatem je intuitivní a jednoduché, podrobné instrukce v češtině jsou 

součástí balení. Můžete si přidat jak jeden termostat do více zařízení, tak více více termostatů 

do jednoho zařízení. Díky tomu je je naše řešení vhodné jak pro vícečlenné rodiny, tak pro 

majitele, či správce více bytových domů. či komerčních prostor.



 
 

Seznam termostatů propojených s aplikací 

Jednoduché a uživatelsky příjemné prostředí 

Prostředí aplikace je navrženo s důrazem na efektivní a jednoduché ovládání hlavních funkcí. 

Aktuální teplotu místnosti i nastavenou cílovou teplotu máte neustále na očích a změnu 

nastavené teploty provedete jednoduše přetažením kruhového posuvníku, nebo pomocí šipek. 

Samozřejmostí je indikace stavu kotle, tedy jestli je právě zapnutý, či nikoliv. Z této základní 

obrazovky je také možné aktivovat dětský zámek, či ochranu proti zamrznutí. 

 



 
 

Uživatelské rozhraní pro ovládání termostatu 

Jiný rozvrh teplot pro pracovní a nepracovní dny...JISTĚ! 
Funkci programování změn teplot během dne už dnes nabízí téměř každý digitální termostat. 

Nastavení požadovaného rozvrhu tlačítky na zařízení ale bývá noční můrou. V aplikaci Beok 

Home to máte vyřené během okamžiku. Intuitivní grafické rozhraní činí naprogramování 

termostatu jednodušší, než kdykoli dříve. Podívejte se sami... 

 

 



 
 

Obrazovka pro nastavení rozvrhu teplot během dne 

 


