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AeroFlow®-Heizkörper

Drei Steuerungsmöglichkeiten mit nur einem 

Regler: Egal ob manuelle Temperatursteuerung, 

Einrichtung eines effizienten Zeitplans direkt am 

Gerät oder die smarte Heizungsregelung per 

App, FlexiSmart bietet für jeden Anwender die 

rich�ge Op�on.

a) manuelle Steuerung
Der Funk�onsweise des klassischen Drehreglers 

nachempfunden, stellen Sie direkt am Heizkörper 

die gewünschte Raumtemperatur ein. Der ein-

gebaute Temperaturfühler schaltet die Heizung 

nach Erreichen der Zieltemperatur ab.

b) Heizplan am Gerät erstellen
Ein integrierter programmierbarer Digitalther-

mostat ermöglicht die komfortable und effiziente 

Steuerung Ihrer Flächenspeicherheizung ohne 

Installa�onsaufwand.
Stellen Sie für jeden Wochentag eine gewünschte 

Komfor�emperatur, Nachtabsenktemperatur 

oder auch den Frostschutz ein. So s�mmen Sie die 

Ein- und Ausschaltzeiten der Heizung individuell 

auf Ihren persönlichen Tagesablauf ab und 

genießen Heizkomfort der besonderen Art.

c) App-Steuerung
Das in der Heizung eingebaute Thermostat ist um 

eine Domo�k-Schni�stelle erweiterbar, die mit 

dem Router gekoppelt werden kann. Damit ist zu-

sätzlich die Steuerung über Smartphone und 

Tablet mit Hilfe einer kostenlosen App möglich.
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Take advantage of three control op�ons with 

just one controller. Whether manual temper-

ature control, se�ng up an efficient schedule 

directly on the device or the smart hea�ng 

control via app,  FlexiSmart offers the right 

op�on for every user.

a) Manual control

Based on the classic rotary knob, your can set the 

desired room temperature directly on the radi-

ator. The built-in temperature sensor switches off 

the hea�ng a�er reaching the target tempera-

ture.

b) Create a hea�ng plan on the device

An integrated programmable digital thermostat 

allows convenient and efficient control of your sto-

rage heater without installa�on effort.

For each day of the week, set a desired comfort 

temperature, night lowering temperature or frost 

protec�on. Doing so, you can individually adjust 

the hea�ng on and off �mes to suit your personal 

daily rou�ne and enjoy hea�ng comfort of a 

special kind.

c) App-control

The built in thermostat can be extended with a 

Gateway, which can be paired to the router. In 

addi�on, it is possible to take control via 

smartphone and tablet PC with the help of a free 

app.
AeroFlow® hea�ng

Gateway
(interface)

router
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FlexiSmart
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AeroFlow®-Grzejnik

FlexiSmart umożliwia trzy różne sposoby sterowania 

przez zaledwie jeden regulator: W tym bezpośrednie 

sterowanie temperatury, konfiguracja planu czaso-

wego przy urządzeniu oraz efektowne ustawienie 

ogrzewania poprzez aplikacje. FlexiSmart oferuje dla 

każdego użytkownika odpowiednią opcj .ę

a) Bezpośrednie sterowanie
Z myślą o klasycznym regulowaniu temperatury przy 

grzejniku, umożliwione jest bezpośrednie ustawienie 

dowolnej temperatury pomieszczenia. Znajdujący się 

w urządzeniu czujnik wyłącza ogrzewanie auto-

matycznie przy osiągnieciu wybranej temperatury. 

b) Konfiguracja planu czasowego przy urządzeniu
W urządzeniu znajduje się digitalny termostat z 

możliwością zaprogramowania danego czasu, 

udostępnia on komfortowe oraz efektowne stero-

wanie ogrzewania, które nie wymaga dodatkowych  

instalacji.
Dzięki temu możliwa jest regulacja temperatury na 

każdy dzień tygodnia, w tym dowolna temperatura na 

dzień, obniżona temperatura na noc a także ochrona 

przed mrozem. Ten sposób zdatny jest do indy-

widualnego regulowania czasu włączania oraz 

wyłączania ogrzewania w zależności do potrzeb, oraz 

korzystania z wyjątkowego ogrzewania w unikalnym 

stylu.

c) Regulacja przez aplikacje 
Zabudowany w grzejniku termostat ma możliwość 

przez połączenie z systemem zarządzania budynku do 

połączenia się z routerem. Ten sposób umożliwia 

sterowanie przez smar�on oraz tablet za pomocą 

bezpłatnej aplikacji.
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