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Učenlivý ohřívač s výraznou energetickou úsporou
UČENLIVÝ OHŘÍVAČ S VÝRAZNOU ENERGETICKOU ÚSPOROU

Smart ohřívač se učí sám. Poznává chování uživatele a nastavuje optimální teplotu za
vás. Navíc díky jedinečnému algoritmu dokáže ušetřit minimálně 15 % nákladů na
ohřev vody. A to se počítá!
Smart technologie v ohřívačích je trendem posledních let. DZD byly jedním z prvních
výrobců na trhu v Evropě a dnes představují již třetí generaci tohoto produktu.
Nová generace ohřívače s elektronickou regulací OKHE SMART zaujme nejen novým
atraktivním designem, ale především skvělými vlastnostmi, mezi které patří schopnost
dosáhnout energetické třídy B (nejlepší klasické ohřívače splní třídu C), vestavěným
detektorem signálu HDO včetně signalizace, díky kterému ohřívač sám pozná levný tarif v
elektrické síti, ale také zcela novou, spolehlivější a chytřejší řídicí elektronikou a vylepšeným
režimem SMART HDO pro vyšší úspory.

Pro ještě větší komfort lze ohřívač OKHE SMART ovládat pomocí smartphone aplikace DZD
pro Android i iOS včetně funkce Antilegionella, která slouží k odstranění bakterií rodu
Legionella, velmi často se vyskytujících v systémech s teplou užitkovou vodou.
OKHE SMART dosahuje na rozdíl od většiny běžných ohřívačů velmi úsporné energetické
třídy B, a také díky tomu získal čestné uznání v soutěži o nejlepší exponát či technologii FOR
ARCH GRAND PRIX.

•

MANUAL – funkce běžného termostatu s nastavením teploty vody 40–80 °C včetně
polohy OPTIMUM (55 °C)

•

MANUAL HDO – stejné jako MANUAL, obsahuje navíc blokaci pro HDO PROG –
funkce běžného termostatu s týdenním programátorem

•

OPTIMUM (55 °C) – doporučená hodnota pro manuální nastavení

•

SMART – funkce inteligentního termostatu s reakcí na spotřebu teplé vody
uživatelem

•

SMART HDO – režim SMART s pamětí signálu HDO

•

ANTI FREEZE – ohřívač ve vypnutém stavu kontroluje minimální teplotu 5 °C, a
chrání tak ohřívač před zmrznutím vody
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