EN SMART TERMOSTAT FÖR VATTENBURNA VÄRMESYSTEM

Ngenic Tune
..är ett självlärande system som tar hänsyn till
ditt hus förutsättningar och ger dig en jämn
inomhustemperatur samtidigt som du sparar
energi. Genom vår app ställer du enkelt in vilken
temperatur du vill ha, och så löser Ngenic Tune
resten - oavsett väder.

HUR FUNGERAR DET?
Ngenic Tune samlar in information om väder,
inne- och utetemperatur och hjälper till att
precisionsstyra ditt värmesystem efter dina
önskemål. Allt du behöver är tre små vita dosor
och en mobilapp.

FULL KOLL I
MOBILEN
Via vår app får du full kontroll över din uppvärmning,
samtidigt som du kan se
grafer som visar din inneoch utetemperatur.

Innegivare
Den trådlösa innegivaren
placerar du i ditt vardagsrum. Den samlar in info om
både solljus och temperatur.

Gateway
Den här dosan pratar med
internet och gör att du kan
ta del av all data i appen.
Du kopplar enkelt in
gatewayen i din router eller
ditt modem.

Styrdosa
Styrdosan kopplas enkelt in till ditt
värmesystem och ser till att du
får rätt temperatur oavsett väder
och vind.

Planering
Lägg in en planering i appen när du åker
på semester och låt Ngenic Tune jobba
med din energibesparing medan du är
borta. Vi ser till att din temperatur är återställd lagom tills att du är hemma igen.

JÄMNARE
INOMHUSTEMPERATUR
Systemet är självlärande och
anpassar sig efter ditt hus specifika
egenskaper. Innegivaren känner
av solljuset och temperaturen
vilket hjälper till att minska
oönskade värmetoppar under
hösten och våren. Med Ngenics
app får du full koll i din mobil,
surfplatta eller dator.

SJÄLVLÄRANDE
Systemet är självlärande och
anpassar sig efter ditt hus specifika
egenskaper.

KOMPATIBILITET
För att använda Ngenic Tune behöver du
en internetuppkoppling och ett kompatibelt värmesystem. Idag stödjer vi nästan
alla: fjärrvärmecentraler, bergvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och
elpannor.
För att se om just ditt system fungerar
med Ngenic Tune kan du gå in på
www.ngenic.se/kompatibilitet
Appen finns till iPhone, iPad, Androidtelefoner, Androidtablets men också som
en webbapp som fungerar till alla webbläsare oavsett enhet.

I FÖRPACKNINGEN
Ngenic Tune levereras med allt du behöver.
I lådan hittar du förutom de tre vita dosorna
även en manual och de tillbehör du behöver
för installation eller återställning.

FRÅGOR ELLER HJÄLP?
På våran hemsida hittar du svaren på de vanligaste
frågorna. Om du har ytterligare frågor så svarar vi
snabbt som ögat på support@ngenic.se.
För att se om just ditt system fungerar med
Ngenic Tune kan du gå in på
www.ngenic.se/kompatibilitet eller kontakta oss.

APPEN

Appen kan du redan idag ladda ner på App Store
eller Google Play. Har du en Windows Phone eller
vill styra från din dator kan du istället gå in på
tune.ngenic.se.
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