
Sumaniai valdyk savo kondicionierių išmaniuoju telefonu.



M Climate universaliai kontroliuoja 
kondicionierius per Wi Fi tinklą.

Naudodami M Climate galite valdyti kondicionierių per išmanųjį 
telefoną.
M Climate gali išmokti valdyti kondicionierių vietoje jūsų. Šis 
išmanusis įrenginys gali padėti jums sutaupyti iki 25% elektros 
energijos ir tuo pat metu palaikyti geriausią temperatūrą 
kambaryje bet kuriuo metu.
M Climate kontroliuoti ir padaryti „protingą“ bet kokį kondicion-
ierių, nepriklausomai nuo markės, modelio, pagaminimo metų. 
Jums reikia tik Wi Fi.
Nereikia specialių įgūdžių, kad instaliuotumėte M Climate. Tiesi-
og įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir pastatykite matomoje 
vietoje priešais kondicionierių.



Išmani technologija.

M Climate sujungiama su išmaniuoju telefonu per 
internetą. Kai išsiųsite komandą iš mobiliosios 
programėlės, M Climate elgsis kaip kondicionier-
iaus nuotolinio valdymo pultas ir siųs IR signalą, 
kuris atitinka komandą.



Su mūsų Android programėle ir iOS galite pakeisti temperatūrą, 
nustatyti darbo režimą, pakeisti ventiliatoriaus greitį ar netgi 
pamatyti drėgmės lygį kambaryje.
Ar norėtumėte, kad jūsų kondicionierius pats galėtų suprasti ir 
palaikyti jūsų pageidaujamą temperatūrą prieš jums sugrįžtant 
namo arba kol miegate?
Mobiliąja programėle galite lengvai nustatyti laikmačius su iš 
anksto nustatyta data, laiku ir jūsų pageidaujama temperatūra.
M Climate supranta, kada jūs artėjate prie namų savo automo-
biliu, ir klausia jūsų, ar norėtumėte, kad manuose būtų vėsiau 
arba šilčiau.

Nepriklausomai nuo to, ar esate darbe, už 
miesto, sode ar transporto spūstyje...



Įdiegsite tik per 3 minutes.
Nereikia jokių specialių įgūdžių, kad 
įdiegtumėte M Climate.
Štai kaip tai padaryti vos per 3 minutes:

1 Įkiškite USB laidą į AC/DC adapterį, įtrauktą į 
komplektą.

2 Pastatykite M Climate matomoje vietoje priešais 
jūsų kondicionierių, kad tarp jų nebūtų kliūčių.

3 Įjunkite M Climate į tinklą.

4 Atsisiųskite mūsų mobiliąją programėlę 
AppStore arba Google Play ir vadovaukitės 
lengva instrukcija.



Ypatingas pasiūlymas.
Mes siūlome jums produktą, kuris prisidės smart-home-automation 
prie jūsų portfolio.
M Climate suteikia jums konkurencingą privalumą, kad galėtumėte 
naudoti Wi-Fi funkcionalumą su bet kokiu parduotu ir jūsų įrengtu 
kondicionieriumi, nepriklausomai nuo markės, modelio ir pagaminimo 
metų.

- Jeigu jūs esate naujų arba naudotų split/window klima-
to sistemų platintojas, mes suteiksime jums galimybę 
padaryti visus jūsų produktus inovacinius ir pridėti prie 
kiekvieno pigaus kondicionieriaus pasiūlymo aukščiausi-
os klasės Wi-Fi kontrolės funkciją.

- Jeigu užsiimate mažmenine ar didmenine namų tech-
nikos ar elektronikos prekyba, mes suteiksime jums 
naujos kartos energetiškai efektyvų produktą, kurį labai 
lengva įdiegti ir kuris jūsų klientams padės sutaupyti iki 
25% elektros energijos.

- Jeigu jūs esate split/window kondicionierių gamintojas, 
mūsų pasiūlymas gali padėti jums sutaupyti milijonus, 
kuriuos investuotumėte į tyrimus ir gamybą.

- Jeigu jūs – bendrovė, dirbanti su kondicionavimo siste-
momis, mes padėsime jums sutaupyti daugybę išlaidų ir 
išvengti nereikalingų vizitų pas klientus, suteikdami jums 
galimybę vykdyti automatinę ir centralizuotą jūsų instali-
uotų kondicionierių stebėseną..



Dėkojame.

www.eslat.ee

http://www.eslat.ee



