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NeoHub Mini Opentherm zoneregeling
De

NeoHub

Mini

OT

Kit

is

ontworpen

voor

1

of

2

verwarmingszones die worden bestuurd met een aan / uit of
Opentherm-compatibele ketel. Deze zoneregeling maakt via wifi
verbinding met uw thuisrouter en draadloos met de NeoAir v2-M
slimme thermostaat.
Er kan een extra NeoAir v2-M worden
aangeschaft om een 2e verwarmingszone te regelen.

De NeoHub Mini-serie bevat 2 modellen die zijn ontworpen voor
de meeste toepassingen.
De Heatmiser neoHub Mini OT is ontworpen voor mensen met 1 of
2 verwarmingszones die worden bediend met een aan / uit of
Opentherm-compatibele ketel. De neoHub Mini OT maakt via wifi
verbinding met uw thuisrouter en draadloos met de neoAir v2-M
slimme thermostaat. Er kan een extra neoAir v2-M worden

aangeschaft om een 2e verwarmingszone te regelen.

Belangrijkste kenmerken
Geo-locatiefaciliteit Schakel uw verwarming automatisch
uit wanneer u van huis gaat.
‘Meets Boiler Plus’ De nieuwe energiebesparende
standaard
Flexibel programmeren: uw neoAir v2-M kan worden
ingesteld om te werken in weekdag / weekend, 7 dagen of
24 uur programmeermodus.
Comfortabele temperatuur: 4 of 6 comfortniveaus per dag
kunnen worden geprogrammeerd
Controle van warm water – 4 tijdsleuven per dag
Easy Away – Zet uw verwarming uit met onze eenvoudige
Away-functie
Handige profielen – Schakel snel tussen het actieve
programma.

Extra functies
Werkt met Alexa, IFTTT en Google Home
Altijd bijgewerkt – Uw neoHub Mini downloadt automatisch
functieverbeteringen en bugfixes
Kloksynchronisatie – Uw neoHub Mini haalt de tijd van
internet en wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw
locatie.
KENMERKEN

NEOHUB MINI OT

OPENTHERM-ONDERSTEUNING

Ja

ONDERSTEUNING VOOR WARM WATER

Nee

MAX. AANTAL AANGESLOTEN APPARATEN

2

COMPATIBILITEIT

neoAir v2-M

VERBINDING

Naar router:
WiFi: (2,4 GHz)NeoAir v2-M:
868 MHz

LEVERING

230v AC

AFMETINGEN (L, H, D)

116 mm (B) x 117 mm (H) x
30 mm (D)

COMPATIBEL MET ALEXA, IFTTT EN GOOGLE
HOME
De neoHub Mini-serie biedt ondersteuning voor Alexa, IFTTT en
Google Home

CLOUD SERVER-VERBINDING
Omdat de Heatmiser neoHub Mini verbinding maakt via de
Heatmiser Cloud Servers, is er geen technische installatie.

OPENTHERM-ONDERSTEUNING
De Heatmiser Mini OT is compatibel met OpenTherm en biedt een
energiezuinigere manier om uw huis te bedienen.In plaats van

de ketel eenvoudig aan of uit te zetten, zoals het geval is
bij standaardketels, kunnen met OpenTherm-compatibele ketels
de vereiste ketelaanvoertemperatuur worden ingesteld op basis
van de verwarmingsvraag. Deze methode vermindert de
temperatuuroverschrijding drastisch en verhoogt tegelijkertijd
de energie-efficiëntie van uw huis.

EXTERNE UPDATES
Onze automatische updates zorgen ervoor dat uw neoHub Mini en
aangesloten apparaten altijd de nieuwste firmware gebruiken,
dit betekent dat u kunt
softwareverbeteringen.

profiteren

van

onze

nieuwste

Geschikt voor:
Situaties waar geen bedrade thermostaat mogelijk is
I.c.m. een combiketel
Conventionele en condensatieketels
Lucht- en grondwarmtepompen
Aan / uit of OpenTherm-compatibele ketels

