verwarmingsregelaar
Logamatic TC100

Logamatic TC100:
Zo eenvoudig kan
verwarmen zijn

Slim en knap.
Een wandgemonteerde touchscreen met aantrekkelijk
design, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke app
met praktische functies – dat is de innovatieve regelaar
Logamatic TC100 van Buderus. Dankzij de regelaar kunt u
niet alleen uw verwarming en warm water via een app
aansturen, maar ook energie besparen.

De zelflerende modus
De regelaar leert uit uw gebruik. Hij past de geprogrammeerde verwarmingsfuncties automatisch aan en optimaliseert
zo uw energieverbruik.
Aanwezigheidsfunctie
Aan de hand van de positie van uw smartphone weet de regelaar of u thuis bent. Zodra hij uw aanwezigheid vaststelt,
zet hij de verwarming aan. En als u uw woning verlaat, zet de Logamatic TC100 de verwarming automatisch lager.
Douchetimer
U kunt uw warmwaterverbruik heel makkelijk beperken: stel door middel van de douchetimer in hoe lang er warm water
uit de douche komt.
Gegevensbeveiliging
Alle gegevens met betrekking tot uw verwarming worden in de regelaar en op uw smartphone opgeslagen. Daarbuiten
worden er geen gegevens bewaard. Met andere woorden en in tegenstelling tot andere systemen op de markt, kunnen
uw gegevens in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Weergave van uw verbruik
Hoeveel energie verbruikt u thuis voor uw verwarming en warm water? Een paar keer klikken in de app en u krijgt een
gedetailleerd overzicht van uw energieverbruik. De gegevens worden in de regelaar opgeslagen. Zo kunt u ze jaren
nadien nog steeds raadplegen.
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Weersvoorspelling
De regelaar maakt gebruik van de actuele online weersvoorspellingen in uw woonomgeving om de verwarming op
basis van de buitentemperatuur aan te sturen. Zo is een extra buitensensor overbodig.
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