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COZYTOUCH

Centrala sterująca pracą systemu COZYTOUCH.

Umożliwia drogą radiową zdalne zarządzanie pracą 
urządzeń współpracujących z nią.

Aplikacja mobilna COZYTOUCH umożliwia zdalną,  
bardzo rozbudowaną kontrolę parametrów pracy danego 
urządzenia oraz bieżących kosztów związanych z jego 
eksploatacją.

Dzięki aplikacji możemy sterować pracą naszych urządzeń 
gdziekolwiek jesteśmy – i to w dowolnym czasie.

Możemy na bieżąco śledzić zużycie energii oraz kwotę 
zaoszczędzoną na ogrzewaniu.

1   RJ45 łącze Ethernet
 2   Port zasilania
 3  Przycisk RESET
4   Przycisk PROG
 5   Dioda LED
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Charakterystyka techniczna

w skład zestawu wchodzi centralka, zasilacz sieciowy,  
przewód Ethernet, instrukcja

temperatura pracy +5°C to 35°C

maksymalna wysokość pracy <2000 m

kategoria zanieczyszczenia Klasa 2

wymiary (wys./szer./gł.) 28 x 110 x 71 mm

pobór mocy DC 5 V 120 mA Radio

zasilanie zasilacz AC 5V DC 0,5 A, ~230 V, 50 Hz

częstotliwość 868,25 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz

referencja 001 231
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STERUJ SWOIMI PRAGNIENIAMI 
I KOMFORTEM
Protokół radiowy umożliwia zdalne zarządzanie pracą 
urządzeń przy użyciu aplikacji mobilnej, która pozwala  
na bardzo rozbudowaną kontolę parametrów pracy dane-
go urządzenia oraz bieżących kosztów związanych z jego 
eksploatacją. Dzięki aplikacji możemy sterować pracą na-
szych urządzeń gdziekolwiek jesteśmy – i to w dowolnym 
czasie. 

Możemy na bieżąco śledzić zużycie energii oraz kwotę 
zaoszczędzoną na ogrzewaniu.

TO TAKIE PROSTE
Jeśli posiadasz urządzenie wyposażone w inteligentny 
termostat: Divali, Galapagos, Agilia, Serenis, wystarczy 
jedynie dokupić opcję COZYTOUCH, podłączyć zawartą 
w niej centralkę do Twojego routera internetowego, 
potem pobrać naszą darmową aplikację mobilną 
i korzystać z bardzo wielu możliwości, jakie ma ona  
do zaoferowania.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy stworzyć w domu dowolną 
liczbę stref sterowanych zdalnie i zupełnie indywidualnie.

Łączność pomiędzy aplikacją a urządzeniem jest 
dwukierunkowa, dzięki czemu każda zmiana poczyniona 
bezpośrednio na termostacie danego urządzenia będzie 
widoczna w aplikacji i na odwrót.

APLIKACJA UMOŻLIWIA:
•  przypisanie dowolnego urządzenia do dowolnego 

pomieszczenia, 

•  tworzenie nazw własnych dla urządzeń, pomieszczeń 
i stref grzewczych, 

•  modyfikowanie aktualnych programów lub trybów pracy 
danego urządzenia czy strefy grzewczej, 

•   edytowanie wartości nastaw temperatury poszczególnych 
urządzeń,

•  analizę kosztów zużycia energii dla danego urządzenia 
czy strefy grzewczej w określonej jednostce czasu,

•   planowanie naszej nieobecności w domu, biurze lub 
mieszkaniu.

Cały czas prowadzimy zaawansowane prace nad 
rozbudową tego systemu. Już niedługo będzie możliwe 
sterowanie pracą kolejnych urządzeń, tj. pomp ciepła, 
elektrycznych ogrzewaczy wody, suszarek łazienkowych, 
klimatyzacji i wentylacji, rolet etc.

MOŻESZ  
OBEJRZEĆ FILM 
SKANUJĄC KOD

Aplikacja COZYTOUCH do pobrania w:

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/


