
SIMPLU. FLEXIBIL. DE VIITOR.
NEA SMART 2.0 – sistemul de reglare pentru încăperi



Cei patru pereți ai căminului dvs. Un loc deosebit, proiectat pentru o stare de bine. Esența: temperatura 
corectă a încăperii. Nu este nicio mirare faptul că din ce în ce mai mulți oameni optează pentru încălzi-
rea prin pardoseală. Însă din ce în ce mai des este ignorat un aspect deosebit de important: 
o atmosferă confortabilă poate fi asigurată doar dacă utilizați tehnologia de reglare potrivită. Deoarece 
doar sistemul de reglare pentru încăperi individuale poate oferi temperatura potrivită la momentul potri-
vit – pentru fiecare încăpere în parte.

Descoperiți NEA SMART 2.0, sistemul de reglare a temperaturii pentru case inteligente. 
Pentru că meriți.



Aceste avantaje, dar și multe altele vă sunt oferite de NEA SMART 2.0

Sistem complet, 
sigur pentru viitor

Design elegant,  
de înaltă calitate

Operare intuitivă, 
control si prin aplicație 

smartphone

Până la 20 % 
economie de energie

Întotdeauna temperatura 
potrivită pentru o stare 

de bine



Alexa, setează temperatura în baie la 24 °C

Ok, setez temperatura 
în baie la 24 °C

Începând cu Martie 2019, Alexa Voice Control suportă următoarele limbi :  
Engleză, Franceză, Germană, Italiană și Spaniolă.



Întotdeauna temperatura potrivită pentru 
o stare de bine - chiar și prin control vocal

SISTEMUL MEU 
DE ÎNCĂLZIRE ESTE 
ASCULTĂTOR

Confortul este atunci când în toate încăperile este temperatura dorită. Confortul 
adevărat este atunci când nu trebuie să vă faceți griji în această privință. Toc-
mai de aceea sistemul NEA SMART 2.0 învață comportamentul dumneavoastră 
privind încălzirea și utilizarea sistemului și se adaptează automat – fără ca 
dumneavoastră să fiți nevoit să faceți ceva. Și dacă doriți să interveniți manual, 
aveți oricând această posibilitate: fie direct de pe dispozitiv, oriunde în lume prin 
intermediul aplicației smartphone sau prin intermediul controlului vocal oferit de 
Amaxon Alexa



Datorită tehnologiei geofencing, NEA SMART 2.0 
încălzește încăperile doar atunci când sunteți acasă 
– sau în drum spre casă 

SISTEMUL DE 
ÎNCĂLZIRE ȘTIE CÂND 
MĂ ÎNTORC SPRE CASĂ

Confort înseamnă și să nu vă faceți griji cu privire la următoarea factură 
pentru încălzire. Deoarece cu ajutorul NEA SMART 2.0 și al sistemului 
de reglare pentru încăperi individuale stabiliți cu precizie ce încăpere 
este încălzită sau răcită și în ce măsură. Împreună cu funcțiile smart 
precum recunoașterea ferestrelor deschise, veți obține cu ușurință 
economii de energie de până la 20%.



Iată cum funcționează tehnologia geofencing  
a sistemului de reglare NEA SMART 2.0:

Atunci când sunteți 
acasă, NEA SMART 2.0 
setează temperatura 

dumneavoastră 
preferată

Atunci când plecați de acasă, NEA 
SMART 2.0 scade temperatura, 

economisind astfel energie



Aspect de înaltă calitate, design 
elegant, disponibil în două culori

UN SISTEM 
POTRIVIT 
STILULUI MEU



Ce înseamnă un design bun? Un design care se inte- 
grează perfect în casa dumneavoastră. Exact așa cum 
vă doriți – elegant și fără a ieși în evidență dacă optați 
pentru alb sau negru, dacă doriți să atragă toate privirile. 
Cine apreciază lucrurile speciale va iubi cadrul luminos 
elegant al NEA SMART 2.0 – precum și afișajul cu 
matrice LED modern. 



NEA SMART 2.0 vă conferă întotdeauna o stare de bine. 
Deoarece cu ajutorul aplicației intuitive puteți vedea în orice 
moment dacă totul este în regulă acasă – din orice colț al 
lumii, în orice moment. Dacă se întâmplă să uitați să opriți 
încălzirea, puteți face acest lucru, confortabil, în timp ce vă 
deplasați. În cazul în care aveți nevoie de asistență, instala-
torul dumneavoastră vă poate ajuta rapid și simplu prin întreți-
nerea de la distanță.

Cu ajutorul aplicației aveți totul la îndemână 
- chiar și atunci când vă aflați pe drum

ESTE BINE DE ȘTIUT,  
CĂ TOTUL ESTE ÎN 
ORDINE ACASĂ



În calitate de societate germană, este de la sine înțeles că 
gestionăm datele dumneavoastră cu mare atenție și că le 
folosim doar în scopurile agreate de dumneavoastră 
– așadar pentru reglarea încălzirii.

În era digitalizării și a internetului obiectelor,  
datele noastre reprezintă un bun de valoare!



Bucurați-vă de o atmosferă confortabilă 
datorită sistemului integral perfect 
adaptat de la REHAU

ACASĂ NE 
SIMȚIM BINE



Într-o lume care trăiește pe repede înainte, valorile permanente reprezintă o raritate. Pe piața 
sistemelor de încălzire, compania REHAU este cunoscută pentru longevitate și fiabilitate. Nu în 
ultimul rând și pentru faptul că toate componentele – de la țevile de încălzire până la sistemul 
de comandă – provin dintr-o singură sursă și, astfel, sunt perfect adaptate reciproc. Pentru mai 
multă flexibilitate, sistemul de încălzire este disponibil și pentru pereți sau tavane, chiar și cu fun-
cție suplimentară de răcire. O senzație de confort. 



Dacă doriți să experimentați confortul cu NEA SMART 2.0, nu 
este necesară o construcție nouă. Deoarece sistemul nostru de 
reglare pentru încăperi individuale se potrivește perfect și pentru 
renovări. Puteți înlocui rapid și simplu echipamentele existente 
cu NEA SMART 2.0. Datorită variantei wireless, cablurile devin 
inutile – fără găuri în pereți, fără renovare după montaj. Însă și 
varianta cu cablu este potrivită ca soluție pentru a înlocui apro-
ape toate echipamentele existente.

NEA SMART 2.0 se potrivește perfect 
pentru renovări – fără mizerie sau deranj

ÎMI PLACE  
SĂ FIU RELAXAT ȘI 
LIPSIT DE STRES





Indiferent de moment sau de loc: totul este la îndemână cu ajutorul aplicației!
Aplicația simplă și intuitivă NEA SMART 2.0 App este disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.
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