OKHE
SMART
Nová generace ohřívače
s elektronickou regulací

OKHE SMART

„We ca

n B“

Družstevní závody
Dražice - strojírna s.r.o.
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• Nový atraktivní design
• V
 estavěný detektor signálu
HDO včetně signalizace

OKHE SMART 125

2015
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812/2013

• Vyroben z ekologických materiálů
• Z
 cela nová, spolehlivější
a chytřejší řídící elektronika
• K
 ontrola stavu ochranné
hořčíkové anody
• V
 ylepšený režim SMART HDO
pro vyšší úspory
• O
 hřívač lze ovládat pomocí
aplikace v chytrém zařízení
s operačním systémem Android/iOS

www.dzd.cz

Tradice od roku 1956

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

MANUAL HDO
stejné jako MANUAL,
obsahuje navíc blokaci pro HDO

OPTIMUM (55 °C)

PROG

doporučená hodnota
pro manuální nastavení

funkce běžného
termostatu s týdenním
programátorem

SMART
funkce inteligentního
termostatu s reakcí na
spotřebu teplé vody
uživatelem SMART HDO
režim SMART s pamětí
signálu HDO

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.

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

Návratnost (v Kč)
70 000 Kč

60 000 Kč

50 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

Smart ohřívač se učí sám. Poznává chování uživatele a nastavuje optimální
teplotu za vás. Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetřit minimálně 15 %
nákladů na ohřev teplé vody.
Pouze Smart ohřívače budou schopné
dosáhnout energetické třídy B (nejlepší
klasické ohřívače splní třídu C).

www.dzd.cz
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10 rok

OKHE 80 Smart

Návratnost OKHE SMART:

kratší než 2 roky
Úspory za 10 let provozu:

17 360 Kč

Tradice od roku 1956

