Termostat TFT Wi-Fi - nowe funkcjonalności
Podłączenie termostatu do internetu nie tylko pozwala sterować ogrzewaniem z dowolnego
miejsca na ziemi, ale też gwarantuje nam aktualizację oprogramowania. Dzięki tej funkcji
będziemy mieli zawsze aktualne oprogramowanie uwzględniające nowości i usprawnienia. Nie
musimy kupować nowego urządzenia, żeby korzystać z coraz nowych funkcji ! Jedyny warunek,
który należy spełnić jest prosty – termostat musi być podłączony do chmury.
Ostatnia aktualizacja (1.05) wprowadziła:
1. Współpraca z asystentami domowymi Google Home i Amazon Alexa.
Kolejną, ważniejszą nowością jest możliwość połączenia aplikacji termostatu TFT Wi-Fi z
asystentami inteligentnego domu Amazon Alexa i Google Home. Ta funkcja zapewnia
użytkownikom Alexy i Google Home podstawową opcję sterowania termostatami z jednej
platformy. Oprócz ręcznego ustawiania za pomocą aplikacji można również używać sterowania
głosowego. Za pomocą asystentów można włączać/wyłączać ogrzewanie, zmieniać zadaną
temperaturę, przełączać się między trybem ręcznym a trybem programu tygodniowego oraz
pytać o aktualną temperaturę w danym pomieszczeniu. Aby połączyć termostaty z
inteligentnym asystentem, należy najpierw utworzyć standardową instalację w koncie aplikacji
Fenix TFT Wi-Fi. Następnie w aplikacjach inteligentnego asystenta można wyszukać
„Umiejętności” (Amazon Alexa) lub „Urządzenia współpracujące” (Google Home) – po
wprowadzeniu danych dostępowych do konta TFT Wi-Fi aplikacja zostanie podłączona i
połączone termostaty zostaną przeniesione. Wszystkie funkcje aplikacji Fenix TFT Wi-Fi
pozostaną aktywne, aby umożliwić bardziej szczegółowe dostosowywanie ustawień
2. Tryb profesjonalny przeznaczony dla hoteli pensjonatów, miejsc publicznych:
uniemożliwienie wprowadzenia niepożądanych i nieautoryzowanych poprawek.
Aktywacja odbywa się w menu termostatu.
Po jego uruchomieniu zmienia się wygląd ekranu początkowego termostatu – pokazuje tylko
aktualny tryb grzania i zadana temperatura (tylko temperatura pokojowa lub tylko temperatura
podłogi). Na tym ekranie użytkownik może ustawić tylko preferowaną jednostkę temperatury i
język oraz może aktywować tryb wyłączenia lub tryb timera, który umożliwi tymczasową zmianę
nastawy temperatury. Wszystkie inne ustawienia może zmienić tylko administrator budynku za
pomocą aplikacji mobilnej.
Jedną z funkcji Trybu Profesjonalnego będzie, w przypadku zainteresowania, możliwość
wgrania prostego logo firmy jako wygaszacza ekranu dla danej grupy termostatów – logo
należy dostarczyć w formacie .bmp z wymiarami 320 x 240 pikseli, wraz z informacją o koncie
użytkownika i instalacji, umożliwiającą identyfikację termostatów, na które ma zostać wgrane
logo.
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