
Inteligentni termostat

INTELIGENTEN
Anna je samoučeč termostat. In uči se od tebe.

Neprekinjeno. Anna dela za vas. 
Izbirate lahko način varčevanja
in ona bo varčevala z energijo.

Kakšno sodelovanje.

OBLIKOVNO DOVRŠEN
Anna zasveti vsakič, ko se je dotaknete. 

Ona ima stil. 
Anna je zelo dobro prilagojena

za vsako okolico. 
Ona izgleda skoraj kot umetnina. 

RAZSODEN
Anna ve kakšno vreme je zunaj.

In to upošteva.
Ona čuti, ko ste zdoma

in se sama prilagodi na to. 
To je tisto, čemur pravimo "prihajam domov".

ONA DELA ZA VAS.
Skupaj z Anno lahko enostavno ustvarite dnevni urnik.

In ona bo glede na njega prilagodila notranjo temperaturo.
Ampak to še ni konec. Anna se uči iz vašega življenjskega stila.

ZAČUTITE INTELIGENCO
Načrtovana s skrbnostjo.

To je Anna. Subtilen element na vaši steni. 
Primeren za vse domove. Anno lahko nadzirate

preko tabličnega  računalnika ali pametnega telefona,
lahko pa tudi s preprostim dotikom. 

Dotaknite se desne strani za višjo temperaturo,
ali leve za nižjo. 

Anna uporablja barve, da ti pokaže, 
da počne točno to, kar ste jo prosili.

VE, KDAJ STE V BLIŽINI
Anna uporablja geo-lociranje, da ugotovi,

ali si v bližini
(ti in / ali kateri koli od preostalih stanovalcev v hiši).

Če želiš, se Anna sama ugasne, ko si odsoten
in se sama spet vključi, ko se vračaš domov.

Ona vedno čaka nate. Tudi, če si pozen.

ODLIČNA ZA VAŠ KOTEL
Tehnična  opomba: Anna uporablja “OpenTherm” (max. 24V, 1A) in “On/Off” (max 220V, 1A)  in na ta način ona uravnava temperaturo v vašem domu.

VE KAKŠNO VREME JE ZUNAJ
Ne glede na to, kakšno vreme je zunaj,

se ga Anna zaveda in ga upošteva.

VAŠI PODATKI
PRIPADAJO SAMO VAM

Zasebnost. Anna ve, kako pomembna je, zato
Anna meni, da vaši podatki pripadajo samo vam. 

Zaradi tega ne nalaga nobenih skritih pogojev. 
Vi imate nadzor nad vašimi  podatki.

Nobene potrebe ni, da bi se  bali,
da bo Anna vaše zaupne informacije

posredovala tretjim osebam.
To vam obljublja.

BREZSKRBNO VARČEVANJE
Anna je edinstvena.

Ne le, da se uči od vas, ona tudi dela za vas.
Izberete način prihranka: je pri vas
najbolj pomembna stvar udobje? 

Izberite "Comfort" način. 
Ali želite živeti trajnostno, vendar na udoben način?

Izberite "eco" način. 
Z  zelenim načinom "Green Crusader" pa boste

prihranili z maksimalnimi rezultati. Anna prihrani
v primerjavi z vašim sedanjim načinom življenja.
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