
ВИНАГИ ПРАВИЛНАТА ТЕРМПЕРАТУРА
Комфортно регулиране на Вашето подово 
отопление с NEA SMART 2.0



Собствените четири стени. Много специално място, създадено, за да се чувствате добре.  
Ключов момент: правилната температура в помещението. Не е учудващо, че все повече хора 
решават в полза на подовото отопление. Но често се изпуска от внимание един много решаващ 
момент: истински комфортна атмосфера може да се постигне само с правилната техника 
за управление. Тъй като само стайните регулатори са в състояние да осигурят подходящата 
температура в правилното време – и то индивидуално, помещение по помещение.

Открийте NEA SMART 2.0, стайните регулатори, които със своите интелигентни функции  
се грижат за комфорта във всеки един момент. Защото го заслужавате.



Това и още множество други предимства Ви предлага NEA SMART 2.0

Перспективна 
цялостна система

Висококачествен, 
елегантен дизайн

Интуитивно 
обслужване, и 

през приложение

До 20% пестене 
на енергия

Винаги комфортна 
температура



Алекса, настрой температурата в банята 
на 24°C

Добре, ще настроя 
температурата в банята на 24°C

Към март 2019 г. асистентът за гласово управление Alexa поддържа следните езици: 
английски, френски, немски, италиански и испански.



Комфортна температура по всяко 
време – и с гласово управление

ОТОПЛЕНИЕТО 
МИ МЕ СЛУША

Комфортът означава, че навсякъде температурата е точно такава, 
каквато желаете. Истински комфорт означава, че не трябва да се 
грижите за това. Точно за това NEA SMART 2.0 се учи от Вашето 
потребление на отоплението – без Вие да правите нищо. А ако все пак 
някога искате да се намесите ръчно, това е възможно по всяко време, 
или на самото устройство, от всяка точка по света през приложението, 
или с гласово управление чрез Amazon Alexa.



Благодарение на технологията Geofencing  
NEA SMART 2.0 отоплява само тогава, когато 
сте си в къщи – или на път за дома 

МОЕТО ОТОПЛЕНИЕ 
ЗНАЕ КОГА СЕ 
ПРИБИРАМ

Комфорт означава също и да не трябва да се притеснявате 
за следващото отчитане на разходите за отопление. Защото 
с NEA SMART 2.0 и стайните термостати Вие определяте с 
точност градусите и кога, в кое помещение и колко трябва да се 
отоплява или охлажда. Заедно с интелигентните функции като 
разпознаването на отворен прозорец Вие лесно успявате  
да постигнете до 20% икономия на енергия.



Така функционира технологията Geofencing на NEA SMART 2.0:

22 °C 18 °C

Ако сте у дома, 
NEA SMART 2.0 настройва 

комфортната за Вас 
температура

Когато излезете от вкъщи, 
NEA SMART 2.0 намалява 

температурата и така пести 
енергия



Висококачествен дизайн, елегантна визия,  
в два атрактивни цвята

ПРОСТО НЕЩО, 
КОЕТО ПОДХОЖДА 
НА СТИЛА МИ



С какво се отличава добрият дизайн? С това, че се 
интегрира перфектно във Вашия дом. И то така, 
както желаете – елегантно и дискретно в бяло или 
като истински магнит за погледа в черно. А този, 
който обича специалните неща, ще се влюби в 
деликатната светлинна рамка на NEA SMART 2.0 –  
точно както и в модерния матричен LED дисплей. 



С NEA SMART 2.0 винаги се чувствате добре. Тъй като с 
интуитивното приложение, с един поглед виждате дали 
вкъщи всичко е наред – от всяко място на света, по 
всяко време. И ако някой път сте забравили да изключите 
отоплението си, можете да поправите това удобно и по 
пътя. А в случай на нужда Вашият инсталатор може да Ви 
помогне с дистанционен сервиз.

С приложението всичко  
е под Ваш контрол –  
дори и когато сте на път

ХУБАВО Е ДА ЗНАЕШ, 
ЧЕ ВКЪЩИ ВСИЧКО 
E НАРЕД



Като немска фирма се разбира от само себе си,  
че боравим с Вашите лични данни с максимална 
грижовност и ги използваме само за разрешените 
от Вас цели – т. е. за управление на отоплението.

Във времената на дигитализация и „интернет на 
нещата“ нашите данни са ценно притежание!



Насладете се на Вашата комфортна 
атмосфера с перфектно съгласуваната 
помежду си цялостна система на REHAU

У ДОМА СЕ  
ЧУВСТВАМЕ  
НАЙ-ДОБРЕ



У ДОМА СЕ  
ЧУВСТВАМЕ  
НАЙ-ДОБРЕ

В един свят на бързи обороти трайните ценности са нещо съвсем специално. Като твърда 
величина на пазара на отоплението REHAU означава дълготрайност и надеждност. Не на 
последно място заради това, че всички компоненти – от тръбата до управлението – са от 
един производител и така са перфектно съгласувани помежду си. За повече гъвкавост 
отоплението може да се инсталира на стената или на тавана, дори може да се използва  
и за охлаждане. Напълно истинска комфортна атмосфера. 



Ако искате да живеете комфортно с NEA SMART 2.0, не 
трябва да строите отново. Защото стайните термостати са 
изключително подходящи при саниране. Така съществуващите 
уреди бързо и лесно могат да бъдат заменени с NEA SMART 
2.0. Благодарение на дистанционната технология окабеляването 
става излишно – без къртене и допълнително измазване.  
Но и термостатата с кабелно захранване е подходящ за подмяна 
на почти всички съществуващи инсталации.

NEA SMART 2.0 е перфектно пригоден 
при саниране – изцяло без замърсяване 
и боклук

ОБИЧАМ ДА  
СЪМ СПОКОЕН  
И БЕЗГРИЖЕН





Независимо кога и къде: винаги всичко е под контрол с приложението!
Приложението NEA SMART 2.0, с което се работи лесно и интуитивно, се предлага за iOS и Android.
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Google Play и логото на Google Play са 
марки на Google LLC. 

Apple и логото на Apple са търговски 
марки на Apple Inc., регистрирани в 
САЩ и други страни и региони. App 
Store е марка за услуги на Apple Inc. 


