
 
Beretta v/F.O.Holding a/s, Salbjergvej 36. 4622 Havdrup, Tlf. 4618 5844, beretta@beretta.dk. 

Vi tager forbehold for mangler, fejl og ændringer i trykt materiale. 
 

BeSMART                                                          
FJERNBETJENING TIL STYRING AF KEDEL OG INDEKLIMA 

 

 

BeSMART giver dig mulighed for, at kontrollere temperaturen i dit hus, samt indstille kedlen uden at have direkte 

adgang til den. BeSMART giver dig overblik og gør det muligt at ændre opvarmningstemperaturen, direkte via 

Smartphone, Tablet eller PC. Forbind BeSMART styringen til WiFi. Hermed er der adgang til funktionerne med en 

BeSMART App. BeSMART styringen kommunikerer via RF signaler (op til 8 styringer, hvis det er et multizone system).  

Med BeSmart bestemmer du selv hvordan og hvornår, kedlen skal foretage rumopvarmning. Derudover giver den 

mulighed for indstilling af brugsvandstemperatur, uden at have adgang til kedlen. Der er mange muligheder for 

anvendelse af denne styring samt funktionerne. 

 

 

 

BeSMART kan bruges som: 

• Fjernbetjening til fuld kontrol – OT-Bus 

kommunikation (Kun for Beretta kedlerne der er 

installeret med den specifikke kommunikations bus) 

• Erstatning for den gamle termostat– ON/OFF  
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Display med de mest anvendelige muligheder: 

T1 antifrost temperatur: Denne temperatur bruges, når rummene ikke er 

i brug. 

T1 antifrost temperatur: Denne temperatur anvendes, når rummene ikke 

anvendes i løbet af dagen, om natten eller under ferie. 

T3 komfort temperatur: Dette er den temperatur, der giver den bedste 

komfort i løbet af dagen.   

 

 

 

 

 

Smart styring med APP (iOS & Android) 

Styring af indeklima og kedel 
Drifttilstand for AUTOMATIC, MANUAL, PARTY, HOLIDAYS, SUMMER, OFF  
(Summer og Off kun med OT-Bus)  

 Rum sætpunkt og programmerbar termostat til varme/køl 

 Opvarmnings sætpunkt, klimakurve og rumføler (Kun med OT-Bus) 

 Varmtvands temperatur (kun med OT-Bus)  

 Advarselsmeddelelser og fjernindstilling af kedlen (kun med OT-Bus) 

 Parameter (kun med OT-Bus) Parameter 

 Display til information af drifttilstand, overvågning af temperaturen,  
flamme funktion, modulering af blæser, anlægstryk,  
varmtvands pumpe (kun med OT-Bus)  

 
 

Dimensioner 
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