DØR- OG VINDUSSENSOR
NRF-NR 835 60 54

•
•
•

GJØR DIN BOLIG SMART!

Gir beskjed i appen når et vindu eller en
dør åpner eller lukker seg.
Oppkoblet med romtermostaten justerer
den varmen i forhold til om dør/vindu er
åpen eller lukket.
Batteridrevet.

BRYTER
NRF-NR 835 60 62
•
•
•
•

Kan kobles til alle produktene i
Arjonsmartsystemet.
Kan fungere som en hovedbryter for alle
enhetene eller styre utvalgte enheter.
Batteridrevet.
Kan også leveres med bryterlokk (NRF-nr
835 60 61).

SMARTRELÉ
KLAR Q2
•
•
•
•

Fungerer som en smartplugg med skjult
installasjon.
Styrer lys og andre elekstriske enheter
trådløst via app.
Må installeres av autorisert personell, opptil
16 A kurs.
Kun av/på
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KAN STOLE PÅ!
Vi kjenner deg. Derfor gir vi
deg akkurat det du trenger!

Armaturjonsson AS
Berghagan 4 B
1405 LANGHUS

+47 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no
armaturjonsson.no

HVA ER ARJONSMART?

TRÅDLØS ROMTERMOSTAT

Med Arjonsmart kan du styre gulvvarme (Arjonfloor),
radiator, panelovner, overvåke dører og vinduer, styre
lys og andre elektriske enheter som kaffetrakter,
strykejern osv.

NRF-NR 835 60 42 HVIT, NRF-NR 835 60 43 SORT

Sett opp flere rom ved å benytte én romtermostat per rom. Dør- og
vindussensoren gir beskjed når et vindu er åpent og gir mulighet for å
justere varmekilden i rommet automatisk, eller rett fra din mobil. Ved
bruk av smartpluggen og smartreléet kan man kontrollere lys eller andre
elektriske enheter etter behov.
Hvorfor er Arjonsmart så smart?
Alle produktene kommuniserer, og alt kan programmeres og styres
enkelt fra din smarttelefon. Du kan varsles på telefonen om hendelser du
ønsker å bli varslet om.
Armaturjonsson tilbyr foreløpig følgende produkter i Arjonsmartsystemet:
•
Romtermostat hvit/sort
•
Trådløs nettverksport
•
Smartplugg
•
Dør- og vindussensor
•
Bryter
•
Smartrelé

•
•
•
•
•

Temperaturregulering av Arjonfloor®
vannbåren gulvvarme, eller radiatorvarme
Leveres i sort eller hvit utførelse med batteri
eller nettspenning.
Den kablede utgaven fungerer også som en
signalforsterker i anlegget.
Romtermostatene kommuniserer trådløst
Kan også leveres uten display (NRF-nr 835
60 56)

TRÅDLØS NETTVERKSPORT
NRF-NR 835 60 46

•
•
•

Styringsenheten i Arjonsmartsystemet.
Nettverkstporten tilkobles internett og
gir mulighet for styring via app.
En nettverksport tar opptil 240
tilkoblinger og dekker derfor en
enebolig med god margin.

SMARTPLUGG
NRF-NR 835 60 55

Nettverksport

Romtermostat

•
•
•
•

Settes rett i stikkontakten.
Styrer elektriske enheter som kobles rett i
stikkontakt.
Har innebygget energimåler.
Kan skrus av og på via app, eller ved bruk av
manuell knapp på enheten.

