Nieuws speciaal voor u:

SIEGENIA Comfort app

Onze voordelen 3:
➊ comfortabele en centrale werking van alle smart-,
aandrijf- en ventilatie-oplossingen van SIEGENIA, deze
zijn met slechts één app te bedienen
➋ eenvoudige ingebruikname zonder programmeerkennis
daarnaast heeft u toegang tot veel extra comfortfuncties zoals statusbewaking of timer
➌ intelligent netwerk van sensoren, ventilatoren en
gemotoriseerde aandrijvingen

Wij zorgen met onze producten en oplossingen voor levendige ruimtes,
zodat mensen zich er prettig voelen: www.raumkomfort.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Eén app voor alle
functies.
Gebruiksgemak
vanuit slechts een
apparaat.
Met de gratis SIEGENIA Comfort app
kunnen nu talloze oplossingen van
SIEGENIA slechts met één enkele app
worden bediend. De app vervangt niet
alleen de diverse afstandsbedieningen, maar stelt tevens (afhankelijk van
het apparaat) verschillende functies

Bedieningcomfort
door diverse functies.

Voordelen voor verwerkers
speciale uitvoeringen zoals het
automatisch openen en vergrendelen, kierventilatie of ventilatortimer
(afhankelijk van het product) zijn
overtuigend bij advisering en verkoop

beschikbaar zoals een kierventilatie, een

dankzij de geïntegreerde wifi zijn

ventilatortimer met dag- en weekfunc-

ingebruikname en het testen van de

tie, een aanduiding voor het vervangen

apparaten ook mogelijk op locaties

van filters en de melding over de ramen

waar nog geen wifi beschikbaar is

of gemotoriseerde deursloten.
De apparaten worden eenvoudig binnen
uw eigen wifi-netwerk bediend. Dit
zorgt voor de beste kwaliteit van de

een app in plaats van diverse afstandsbedieningen: dit biedt de klant niet
alleen een ruim comfort maar vermindert ook de benodigde opslag

verbinding. De koppeling is daarbij net

eenvoudig verbinden

zo gemakkelijk als die van een smartvoer het wachtwoord van de wifi-rou-

intuïtieve en eenvoudige ingebruikname van de onderdelen ook zonder
kennis van IT. Voorzien van een app

ter in, geef het "smart"-apparaat een

met een installatie-assistent

phone: selecteer het "smart"-apparaat,

wachtwoord en u kunt meteen starten.
Voor de bediening van de apparaten en
de app is geen internetverbinding nodig.
Indien er een keer geen wifi-router be-

Voordelen voor de gebruiker

schikbaar is, kunnen de "smart"-appara-

comfortabele bediening en statusbe-

ten van SIEGENIA als "standalone-mo-

waking van de SIEGENIA-'smart'-ap-

dus" bediend worden, ze stellen zelf een

paraten met smartphone of tablet,

wifi-netwerk beschikbaar en kunnen

als standalone-oplossing of opgeno-

rechtstreeks vanaf de smartphone wor-

men in het wifi-netwerk

den bediend.

   de aankoop van diverse afstandsbedieningen blijft achterwege
diverse comfort functies afhankelijk
van het product zoals een motorisch
bedienbare kierventilatie van de
hef-schuif-aandrijving, fluistermodus
voor ongestoord slapen bij raamaansturingen, aanduiding voor een
filterwisseling en timer-functie voor
optimaal ventileren

eenvoudig en ook de mogelijkheid
om achteraf in het netwerk diverse
producten toe te voegen
Aansturing per app:
de smartphone dient
als afstandsbediening,
voor diverse extra
functies.
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Beheer alle functies eenvoudig vanuit de luie stoel:
smart comfortfuncties met de SIEGENIA Comfort app.

Als "smart"- gecombineerd is met de SIEGENIA Comfort app laten onze aandrijvingen en ventilatiesystemen ongekende
mogelijkheden zien: comfortabele afstandsbediening, eenvoudige netwerkmogelijkheden en een slimme timer- of automatische functies.
De wifi-module is standaard geïntegreerd in de DRIVE HS-aandrijving. Zo wordt de integratie in het
wifi-netwerk en de controle met uw eigen smartphone kinderspel.
Hetzelfde geldt onze "smart" ventilatoren die voor
een perfect kamerklimaat bieden met individuele automatisering.
Tevens zijn onze sensorgestuurde raam en ventilatie
aansturingen eenvoudig vanuit de luie stoel te bedienen.

"Smart" producten en comfortfuncties* zijn met
de SIEGENIA Comfort app in slechts één oogopslag af te lezen:
HS-aandrijvingen:

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 en MSA400 smart

		

		

DRIVE axxent DK smart,
DRIVE axxent smart

AEROVITAL ambience smart,
AEROTUBE AZ / WRG smart
AEROPAC smart en
AEROMAT VT RS / WRG smart

400 kg automatisch openen
en vergrendelen
zelf te bepalen openingsbreedten
kierventilatie met timer-functie

		

Gemotoriseerde deursluiters:

		

KFV GENIUS smart

Raamaandrijvingen:

Ventilatie apparaten:

		

		
		

traploze regeling van de hoeveel
heid lucht, vrije toepassings
keuze
individuele timer- en automatische-functies
eenvoudige netwerkvorming
met sensoren en raamaansturing
filtervervangingsindicatie

		
		

			

ver- en ontgrendelen, kiepstand,
sluiten
individuele timer-functie
hybride oplossing: eenvoudig
netwerk met ventilatoren en
sensorische sturing

		
* afhankelijk van het product
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