MÉG INTELLIGENSEBB
TERMOSZTÁT.
Egyszerű.
Sokoldalú.
Mindig elérhető.

A lakossági fűtés szakértői új
módszert kínálnak otthona
komfortjának beállítására,
bárhol is tartózkodjon éppen.

EGYSZERŰ
A Beretta által az ön optimális kényelme és pénztárcája kímélése érdekében
kifejlesztett BeSMART segítségével otthona fűtése gyorsan,
könnyen szabályozható.
A legújabb intelligens technológiát alkalmazó BeSMART meglepően
könnyen használható és telepíthető.
A BeSMART alkalmazásnak köszönhetően a termosztát programozása
még sosem volt ilyen egyszerű és felhasználóbarát.

MINDIG ELÉRHETŐ
Éppen a nyaralójába tart?
Üzleti útról tér haza?
Az okostelefonon, illetve táblagépen futó
BeSMART alkalmazással bárhonnan ellenőrizheti
és módosíthatja fűtőrendszere állapotát.
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SOKOLDALÚ
A Beretta úgy alakította ki ezt a termosztátot, hogy bármilyen
rendszerhez megfelelő legyen.
Az intelligens BeSMART termosztát előnyeit így bárki élvezheti,
hiszen az kompatibilis* a legtöbb fűtőrendszerrel.
A BeSMART ideális a régebbi szobai termosztátok felváltására is.
* WiFi-s heti programozhatóságú termosztáttal és kétállású vezérléssel szerelt kazánnal együtt használva.
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OKOS MEGOLDÁSOK
MEGOLDÁSOK
OKOS
MINDENKINEK
MINDENKINEK
A BeSMART-tal minden eddiginél könnyebben programozhatja be
otthona fűtését. A hagyományos termosztáttal a program,
illetve a beállítások megváltoztatása bonyolult, nehézkes lehet.
A BeSMART alkalmazással azonban a fűtési idők és funkciók módosítása
és testre szabása könnyebb nem is lehetne!

INTELLIGENS TELEPÍTÉS
A BeSMART meglepően gyorsan és könnyen telepíthető. Ha régebbi termosztátját cseréli le,
akkor a BeSMART nem is igényel további vezetékezést. Sőt, egy kisméretű vevő beiktatásával
a vezeték nélküli BeSMART-ot bárhova telepítheti az otthonában. A BeSMART emellett
támogatja több fűtési zóna létrehozását is, amelyek mindegyikéhez más-más hőmérséklet
és működési idő programozható.
A BeSMART akár 8 különböző zónát is képes kezelni, amelyek mindegyikét saját
BeSMART vezérlő irányítja.

INTELLIGENS TÁMOGATÁS
A BeSMART sokkal több, mint pusztán egy WiFi-vel programozható termosztát.
Kifejlesztésével a Beretta célja az volt, hogy eddig sosem látott szolgáltatási minőség
biztosításával maximális kényelmet és nyugalmat nyújthasson önnek.
Beretta gyártmányú kazánhoz* csatlakoztatva a BeSMART lehetővé teszi, hogy ön,
valamint az illetékes szervizközpont is tájékoztatást kapjon az esetleges riasztásokról
és hibaüzenetekről. Ez, valamint az a tény, hogy a vezérlés műszaki paraméterei
távirányítással is lekérdezhetők, együttesen lehetővé teszi, hogy hiba esetén a
szervizközpont gyorsan, precízen avatkozhasson be.
A BeSMART-tal többé nem várják kellemetlen meglepetések, amikor hazaérkezik!
* A kazán kompatibilitása, valamint az illetékes Beretta szervizközponttal való közvetlen összeköttetés megléte esetén.
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OKOS MEGOLDÁSOK
TÁVOLSÁGTÓL FÜGGETLENÜL
A kazán és a termosztát távirányítású működtetése és programozása.

INTELLIGENS MOBIL
MEGOLDÁS
A BeSMART alkalmazással otthona kényelmét a világ bármely
pontjáról könnyen és felhasználóbarát módon szabályozhatja.
Bármilyen táblagépről vagy okostelefonról ellenőrizheti
fűtőrendszere állapotát, programozhatja a be- és kikapcsolás
időpontjait, valamint beállíthatja a hőmérsékletet, sőt, a kazán
üzemmódját is. A BeSMART alkalmazással ezek mellett még sok
más funkció is a rendelkezésére áll.

ÁTFOGÓAN
INTELLIGENS
A BeSMART a piacon elérhető legtöbb kazánmárka
termékeivel kompatibilis*.
* WiFi-s heti programozhatóságú termosztáttal és kétállású vezérléssel szerelt kazánnal együtt használva.
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ÁTFOGÓAN INTELLIGENS
A BeSMART rendszerhez számos tartozék kapható, amelyekkel bármilyen alkalmazási igény kielégíthető.
A következő oldalakon két példát mutatunk be a piacon elérhető legtöbb kazánmárka termékeivel kompatibilis
BeSMART vezérlő alkalmazására. Az ábrák alatt az adott típusú telepítés megvalósításához szükséges
részegységek cikkszámai láthatók.

EGYETLEN WIFI-S PROGRAMOZÁSÚ TERMOSZTÁT
KÉTÁLLÁSÚ VEZÉRLÉSSEL

Ez a BeSMART tipikus, „univerzális” megoldása. Ez
a BeSMART alkalmazás minden olyan kazánmárkához
megfelel, amelyek kétállású („ki/be”) vezérléssel vannak
felszerelve. A két meglevő vezetéket közvetlenül hozzá
lehet kötni a BeSMART termosztát ON/OFF kapcsaihoz.
Csatlakoztassa a BeSMART WiFi dobozt az elektromos

hálózathoz, töltse le a BeSMART alkalmazást egy tábla
gépre vagy okostelefonra (az App Store vagy a Google Play
áruházból), majd az útmutatások alapján programozza be
a rendszerét, és szabja testre otthona kényelmét. bárhol is
tartózkodjon éppen. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne!

230 V

2 vezetékes tiszta – ON/
OFF – érintkezés

A WiFi dobozt tetszőleges
helyre, akár rejtetten is
felszerelheti

WiFi modem az otthoni internet
hez történő csatlakozásra

MEGJEGYZÉS: Ha kettőnél több vezetékű termosztátot cserél le a BeSMART megoldásra, akkor meg kell keresnie a „kapcsoló” vezetékeket, és csak
azokat szabad bekötnie a BeSMART ON/OFF kapcsaiba (táp-nullvezetéket nem szabad a BeSMART-hoz kötni). A BeSMART vezérlőt
2 db AA elem táplálja, ezért nem igényel rögzített, 230 V-os áramforrást.
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KÓD

DARABSZÁM

20111876

1

MEGNEVEZÉS

Szabványos BeSMART vezérlőkészlet (WiFi dobozzal együtt)

MULTIZONE

TÖBB ZÓNASZELEP IRÁNYÍTÁSA – WIFI-N KERESZTÜL – KÜLÖNÁLLÓ BESMART VEZÉRLŐKKEL
A KAZÁN BE- ÉS KIKAPCSOLÁSÁRA.

A BeSMART a létező többzónás rendszerek közül is
a legegyszerűbb és legsokoldalúbb megoldásnak számít.
A BeSMART rendszer része egy relé, amely a zónaszelepet

2 vezetékes relé

szabályozza (max. 0,2 A 230 V, illetve max. 2 A 24 V esetén).
Cserélje le régi termosztátjait az új BeSMART vezérlőre, és
kösse a vezetékeket a BeSMART ON/OFF kapcsaihoz.

A WiFi dobozt tetszőleges helyre,
akár rejtetten is felszerelheti

Zónaszelep

Zónaszelep

230 V
Zónaszelep

Max. 8 zóna

2 vezetékes érintkező
a zónaszelepek
energia alá
helyezéséhez

WiFi modem az otthoni
internethez történő
csatlakozásra

MEGJEGYZÉS: Ha kettőnél több vezetékű termosztátot cserél le a BeSMART megoldásra, akkor meg kell keresnie a „kapcsoló” vezetékeket, és csak
azokat szabad bekötnie a BeSMART ON/OFF kapcsaiba (táp-nullvezetéket nem szabad a BeSMART-hoz kötni). A BeSMART vezérlőt
2 db AA elem táplálja, ezért nem igényel rögzített, 230 V-os áramforrást.

PÉLDA: 3 ZÓNÁS BESMART RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES RÉSZEGYSÉGEK (*):
MEGNEVEZÉS

KÓD

DARABSZÁM

20111876

1

Szabványos BeSMART vezérlőkészlet (WiFi dobozzal együtt)

20111878

2

BeSMART vezérlő

* Például 8 zóna esetén 7 db 20111878 cikkszámú BeSMART vezérlőre, valamint 1 db 20111876 cikkszámú szabványos BeSMART vezérlőkészletre van szükség.

( )
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INTELLIGENS TÁMOGATÁS
A BeSMART sokkal több, mint pusztán egy WiFi-s termosztát. Csak a Beretta felhasználói számára áll
rendelkezésre az egy felhatalmazott szervizközponttal* való online kapcsolat lehetősége – a kazán
kompatibilitásának ellenőrzését követően. A következő oldalakon két példát mutatunk be az ilyen típusú
telepítéshez szükséges BeSMART rendszerre és a hozzájuk tartozó termékkódokra.
* Ezek a Beretta szervizközpontok által kínált kiegészítő szolgáltatások 2016 folyamán válnak elérhetővé. Ha a BeSMART rendszert
a következő konfigurációkban telepítik, akkor az általunk önnek nyújtható szolgáltatások köre jelentően megnő.

( )

EGYETLEN WIFI-S PROGRAMOZÁSÚ TERMOSZTÁT
A KAZÁN OPENTHERM CSATLAKOZÁSÁNAK HASZNÁLATÁVAL

A csak a Beretta által kínált fejlett megoldás és bővített
szolgáltatási kör a kazán Opentherm csatlakozásán
keresztül aktiválható. Tanácsért forduljon a beszerelő
céghez, vagy honlapunkon, a besmart-home.com
oldalon ellenőrizze, hogy Beretta kazánja kompatibilis-e
az Openthermmel. A BeSMART és az Opentherm

használatával a csatlakozási funkciók köre nagyobb lehet,
és megtekinthetővé válik a kazán üzemállapota, riasztási
állapota, paraméterezése, valamint számos más jellemzője
is. A WiFi dobozzal ellátott BeSMART vezérlő egyéb
opcionális kiegészítők nélkül is lehetővé teszi A+ osztályú
rendszerek(**) létrehozását.

A WiFi dobozt
a kazán közelébe
kell felszerelni

SYSTEM

230 V

WiFi modem az otthoni
internethez történő
csatlakozásra

2 vezetékes csatlakozás
az OT buszhoz

(
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KÓD

DARABSZÁM

20111876

1

MEGNEVEZÉS

Szabványos BeSMART vezérlőkészlet (WiFi dobozzal együtt)

**) Az Exclusive GREEN E sorozatú kazánokkal együtt alkalmazva (kivéve az Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I. típusokat).

MULTIZONE

KÜLÖNÁLLÓ BESMART TERMOSZTÁTOKKAL TÖBB ZÓNASZELEP IS SZABÁLYOZHATÓ.
A KAZÁN AZ OPENTHERM KOMMUNIKÁCIÓN KERESZTÜL IRÁNYÍTHATÓ

A BeSMART bővített szolgáltatásai többzónás rendszereknél
is elérhetők a kazán Opentherm kapcsolatán keresztül.
Tanácsért forduljon a beszerelő céghez, vagy honlapunkon,
a besmart-home.com oldalon ellenőrizze, hogy Beretta
kazánja kompatibilis-e az Openthermmel. A BeSMART
és az Opentherm használatával a csatlakozási funkciók
2 vezetékes érintkező
a zónaszelepek energia
alá helyezéséhez

A WiFi dobozt
a kazán közelébe
kell felszerelni

köre nagyobb lehet, és megtekinthetővé válik a kazán
üzemállapota, riasztási állapota, paraméterezése, valamint
számos más jellemzője is. A WiFi dobozzal ellátott BeSMART
vezérlő egyéb opcionális kiegészítők nélkül is lehetővé teszi
A+ osztályú rendszerek(*) létrehozását.

2 vezetékes érintkező a zónaszelepek relén
keresztüli energia alá helyezéséhez

SYSTEM

Zónaszelep

Zónaszelep

230 V

Zónaszelep

2 vezetékes csatlakozás
az OT buszhoz

WiFi modem az otthoni
internethez történő
csatlakozásra

Max. 8 zóna

MEGJEGYZÉS: Ha kettőnél több vezetékű termosztátot cserél le a BeSMART megoldásra, akkor meg kell keresnie a „kapcsoló” vezetékeket, és csak
azokat szabad bekötnie a BeSMART ON/OFF kapcsaiba (táp-nullvezetéket nem szabad a BeSMART-hoz kötni). A BeSMART vezérlőt
2 db AA elem táplálja, ezért nem igényel rögzített, 230 V-os áramforrást.

PÉLDA: 3 ZÓNÁS BESMART RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES RÉSZEGYSÉGEK (**):

*

( )

(

MEGNEVEZÉS

KÓD

DARABSZÁM

20111876

1

Szabványos BeSMART vezérlőkészlet (WiFi dobozzal együtt)

20111878

2

BeSMART vezérlő

Az Exclusive GREEN E sorozatú kazánokkal együtt alkalmazva (kivéve az Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I. típusokat).
A Ciao GREEN sorozatú kazánokkal együtt alkalmazva, legalább 3 zóna esetén.

**) Például 8 zóna esetén 7 db 20111878 cikkszámú BeSMART vezérlőre, valamint 1 db 20111876 cikkszámú szabványos BeSMART vezérlőkészletre van szükség.
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BESMART VEZÉRLŐK ÉS OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
A BeSMART rendszerhez számos opcionális tartozék kapható, amelyekkel a legtöbb alkalmazási és különleges
telepítési követelménynek eleget lehet tenni. Az alábbiakban felsoroljuk a BeSMART rendszert alkotó részegységek
cikkszámait az alapkészlettől az egyes alkalmazásokhoz szükséges tartozékokig. Ebből is látható, hogy a BeSMART
rendszer a kialakításának köszönhetően mennyire egyszerű.

20111876

SZABVÁNYOS BESMART VEZÉRLŐKÉSZLET
Teljes körű készlet WiFi-s telepítéshez, amelyben a BeSMART vezérlőt és a WiFi
dobozt „előre párosítottuk”. WiFi-s betáplálással, kazán OT vezetékezési kész
lettel, fali szerelőelemekkel, öntapadós mágneses rögzítéssel, elemekkel és
útmutatóval együtt.
OSZTÁLY – ErP-MEGFELELŐSÉG: VI. – 4%(*); I. – 1%(**)

20111878

BESMART VEZÉRLŐ
Meglévő BeSMART WiFi dobozhoz csatlakoztatva többzónás vezérlési rendszer
hozható létre. Képes felváltani a régi termosztátokat, és a WiFi dobozhoz – akár
utólagosan – csatlakoztatva internetkapcsolatot biztosítani. Fali szerelőelemekkel,
öntapadós mágneses rögzítéssel, elemekkel és útmutatóval együtt.
OSZTÁLY – ErP-MEGFELELŐSÉG: V. – 3%(*); I. – 1%(**)

20111885

WIFI DOBOZ
Segítségével a meglevő BeSMART vezérlő bővíthető, illetve fejleszthető (amennyiben
alkalmas erre), így a funkciók a BeSMART okostelefonos/táblagépes alkalmazással
is elérhetők. Vezetékezéssel, mágneses rögzítéssel, WiFi dobozos betáplálással és
útmutatóval együtt.

20112079

RF VEVŐ A KAZÁNHOZ
Előhuzalozott RF vevő a kazánhoz. Segítségével a BeSMART vezérlő szabványos,
internetkapcsolat nélküli RF vezérlővé alakítható. Olyankor is hasznos, ha a kazán
környezetében gyenge, illetve teljesen hiányzik a WiFi-jel. Mágneses rögzítéssel
együtt.

20112080

PV KÜLSŐ ÉRZÉKELŐKÉSZLET
Vezeték nélküli, fényelektromos külső érzékelő, amely pontosan képes mérni, vala
mint a kazánhoz (amennyiben az kompatibilis) vezeték nélkül továbbítani a külső
hőmérsékletet. Külön elemre nincs szükség, mivel az érzékelő fényelektromos nap
elemet használ az áramellátáshoz. Szerelőelemekkel és előhuzalozott, a kazán felé
csatlakozóval rendelkező vevőegységgel együtt.

20112113

HORDOZHATÓ WIFI-HARDVERKULCS
Segítségével – SIM-adatkártya birtokában – internetkapcsolat hozható létre:
a „hardverkulcsot” elegendő bármelyik alkalmas 230 V-os aljzathoz csatlakoztatni,
és a SIM-adatkártya – a hálózati lefedettségtől függően – máris biztosítja a közvetlen
internetkapcsolatot. Ideális nyaralókba, hétvégi házakba. Csak beltéri használatra!
Használatához SIM-adatkártya szükséges (nem tartozék).

20112112

WIFI-ERŐSÍTŐ
Megnöveli a WiFi-jel hatótávolságát és erősségét otthona azon részeiben is, ahol a
WiFi-jel gyenge, illetve használhatatlan.

* A Beretta ErP-nek megfelelő kazánjaival együtt alkalmazva – kivéve a Ciao E C.A.I. családot.
**) Bármilyen kazánnal együtt alkalmazva.

( )
(

További információkért, műszaki adatokért, kérjük, forduljon az illetékes BeSMART szakértőhöz, vagy keresse fel honlapunkat:

besmart-home.com
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MÉG INTELLIGENSEBB
TERMOSZTÁT.

Egyszerű.
Sokoldalú.
Mindig elérhető.

27011194 - 11/15 - HU

Alkalmazás letöltése

besmart-home.com

Levelezési cím:
Via Risorgimento, 23 A
23900 LECCO
Olaszország
www.berettaboilers.com

A termékek folyamatos továbbfejlesztése érdekében
a Beretta fenntartja a jelen katalógusban található
jellemzők és információk tetszőleges időben, előzetes
értesítés nélkül történő módosításának jogát.
A jelen katalógus ezért nem tekinthető harmadik felekkel
szembeni szerződésbeli kötelezettségnek.

