
EB-Connect WiFiEB-Connect WiFi

EB-Connect WiFi spelar en viktig roll i vårt koncept WiFi READYWiFi READY. Med hjälp av tillbehöret kan golvvärmen enkelt
styras med appen Ebeco Connect eller via öppet API. 

Enkelt och överskådligt i appenEnkelt och överskådligt i appen
När termostaten EB-Therm 500 kompletterats med wifi-modulen EB-Connect WiFi öppnas nya möjligheter för
effektiv styrning av golvvärmesystemen. Med hjälp av Ebeco Connect får du tillgång till termostatens samtliga
funktioner och kan även på ett enkelt sätt skapa en överblick över all installerad golvvärme, oavsett var du än
befinner dig. Om du lägger in information om ditt energipris kan du också få en översikt över
uppvärmningskostnaderna.

Ladda ner appen gratis här:

          

Extra funktioner – fördel appExtra funktioner – fördel app
Givetvis bjuder appen på fler spännande funktioner. Golvvärmetermostaten EB-Therm 500 har en veckokalender
där man ställer in hur man vill att golvvärmen ska vara på eller av under veckans dagar. Appen Ebeco Connect
erbjuder istället en årskalender som gör att du kan lägga ett överordnat schema för hela året så att alla
termostaterna i fastigheten styrs på samma sätt.

Optimal komfort i stuganOptimal komfort i stugan
Kanske är du på väg till sommarhuset eller fjällstugan? Med Ebeco Connect kan du sätta igång golvvärmen så att
golven är varma och sköna när du kommer fram. Det enda som krävs är att termostaterna är uppkopplade mot
stugans wifi.

Appen hjälper digAppen hjälper dig
Om det händer något oförutsett med golvvärmeanläggningen kan du bli uppmärksammad på detta genom
antingen ett mail eller med hjälp av pushnotiser. Det ställs enkelt in när du installerar appen.

Lätt att installeraLätt att installera
EB-Connect WiFi är enkel att montera i termostaten. Om du redan har en EB-Therm 500 installerad kan du köpa
tillbehöret hos din återförsäljare och montera det själv. Vi har sett till att du inte kommer åt de strömförande
delarna.

Gör så här: 

installera wifi-modulen EB-Connect WiFi i termostaten EB-Therm 500
välj nät och ange lösenord för ditt nätverk i termostaten
ladda ner Ebeco Connect från App Store eller Google Play
följ anvisningarna i appen

  

h ps://www.ebeco.se/tillbehor/tillbehor-till-termostater/eb-connect-wifi

https://www.ebeco.se/inomhus/wifi-ready
https://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-500
https://apps.apple.com/us/app/ebeco-connect/id1478128896?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebeco.ebecoconnect
https://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-500
https://www.ebeco.se/termostater/eb-therm-500


Säker anslutningSäker anslutning
Vi har lagt mycket stort fokus på säkerhet och dina inställningar och dina personuppgifter är skyddade från intrång.
När du laddar ner och använder appen måste våra användarvillkor godkännas. Vill du har mer information om hur
vi behandlar personuppgifter? Klicka här.

Smarta hem och golvvärme Smarta hem och golvvärme 
Har du en färdig lösning för ditt smarta hem eller vill skapa ett eget system? Vi har förberett oss för det också. Vår
nya termostat är framtagen för att kunna få en given plats i det smarta hemmet. Genom vårt öppna REST-API kan
du integrera golvvärmen i ditt nätverk och styra den tillsammans med resten av hemmet. Det är bara du som sätter
gränserna!

Läs mer under fliken "Öppet API" nedan.

TEKNISK FAKTA:TEKNISK FAKTA:

Frekvensband 2,4 GHz

Max uteffekt 20 dBm

Godkännande CE

Protokoll IEEE 802.11b/g/n
 

ARTIKELFÖRTECKNING:ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr Benämning

8581604 EB-Connect WiFi
 

GARANTI:GARANTI:

Vi lämnar 5 års produktgaranti vid materialfel på all vår styrning.  
Alla förutsättningar och villkor finns här under garantivillkor.

 

 

 

h ps://www.ebeco.se/tillbehor/tillbehor-till-termostater/eb-connect-wifi

https://www.ebeco.se/gdpr
https://www.ebeco.se/support/garantivillkor
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