
 

ADAX NEO WiFi – PANOU CU COMANDA PRIN WIFI 

Este un panou cu posibilitate de comandare de la distanta, este destept, modern, 
elegant si economic, gandit pentru oamenii secolului 21. 

Are un design premiat, modelul a luat nastere in atelierul designerului Hareide 
Designmill in colaborare cu inginerii de la firma ADAX. Prin forma ei eleganta si 
ergonomica se preteaza atat spatiilor moderne cat si in incaperi amenajate in stil 
classic. Programares si utilizarea ei este usoara, comoda, asa cum ne-am obisnuit si 

pana acum la aceasta marca norvegiana. 

IP 24 – protective impotriva stropirii 
 
Incadrarea ei in clasa de protectie de IP 24 (izolatie dubla) face posibila montarea ei si 
in spatii cu umiditate. Astfel ele vor lucra in siguranta si bai, toalete, etc. 

 

Functionare economica si comoda 

Termostatul incorporat este programabil in cicluri de 1 saptamana, cu temepraturile 
dorite pe zile si nopti, programare care poate fi usor de modificat de pe telefon sau 

tableta prin aplicatia mobile oriunde v-ati afla. 

Termostatul mentine temperatura setata, acest fapt este indispensabil pentru o 
functionre economica si comoda.Afisajul LCD arata temeperatura actuala din camera, 

fapt care poate fi verificat oricand de pe telefonul mobil. Aplicatia mobile este 
compatibila in Windows, iOs si Android deopotriva. 

Modelul Adax WiFi in formatul classic are inaltime de 330 mm (Neo WiFi L ) iar modelul 

lung are inaltime de 210 mm (Neo WiFi L) acesta din urma este ideal pentru ferestre 
mari , vitralii sau in vitrine. Aparatul functioneaza la 230 V are cablu de alimentare sau 
poate fi montat cu legatura directa  

Avantajele modelului Neo WiFi 

Poate fi monitorizat de la distanta,de oriunde din lume prin aplicatia mobila, cu ajutorul 
unui telefon sau tablet, puteti verifica, puteti modifica setarile dupa placul Dvs.fara 
conexiune de internet convectorul mentine temperatura setata. Cupleaza si decupleaza 

conform setarilor, astfel puteti economisi chiar si in procent de 25 % 

Pozitionare 

Panoul electric este livrat cu consola de perete. El poate fi folosit si in variant mobila, 
insa atunci trebuie sa achizitionati niste console (TFH sau P) cu ajutorul caruia panoul 
devine mobil.  



 

 

 

 

Marja de functionare a termostatului: 5-35°C. 

 

Prin internet, cu posibilitate de comandare de la distanta cu ajutorul telefonului mobil 
sau a tabletei 

Competibil cu Windows, iOS si Android 

Prin aplicatie puteti vizualiza si modifica setarile convectorului 

Fara internet, termostatul mentine setarile efectuate manual 

Se poate seta pe zile/saptamani  

Dotat cu afisaj LCD unde se afiseaza temperatura actuala 

Anunt prin aplicatie in caz de eroare  

Economic 

Precis, silentios destept, modern si elegant 

 


