
Com o NEA SMART 2.0, proporcione o máximo conforto aos seus clientes.

Sempre a temperatura certa para o seu conforto
O NEA SMART 2.0 aprende com o funcionamento do sistema e os hábitos 
de uso dos seus utilizadores, adaptando a temperatura do espaço 
automaticamente.

Poupe até 20% nos custos com a climatização
Com funções inteligentes como o Geofencing ou a deteção de janelas aber-
tas, podem alcançar poupanças significativas de energia. 

Design elegante e atual
O NEA SMART 2.0 está disponível em duas cores – em branco simples  
e discreto ou em preto verdadeiramente deslumbrante.

Fácil de usar
O NEA SMART 2.0 é fácil de usar – no próprio dispositivo, no mundo inteiro 
através da App ou por controlo de voz através da Amazon Alexa.

Sistema completo da REHAU
Proporcione aos seus clientes um solução completa perfeitamente coorde-
nada, na qual todos os componentes são provenientes de um único fornece-
dor. Aplicação flexível para o aquecimento e arrefecimento de pavimentos, 
paredes e tetos radiantes.
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Consulte as respetivas informações técnicas do produto, que podem ser 
visualizadas online em www.rehau.com/ti. Reservado o direito a alterações 
técnicas.
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NEA SMART 2.0 - a minha solução para 
controlar a climatização radiante

PREPARADO 
PARA O FUTURO

 

FÁCIL. PREPARADO PARA O FUTURO.
Controlo individual por compartimento com  
o NEA SMART 2.0



O NEA SMART 2.0 é um sistema de controlo de temperatura ambiente individual que permite responder de forma flexível, rápida e fácil a uma ampla gama de exigências para  
o aquecimento/arrefecimento de superfícies radiantes.

DOMINE COM FLEXIBILIDADE O MUNDO DA TECNOLOGIA DE CONTROLO
Válido para moradias ou edifícios com 60 divisões: seja eficiente de forma rápida e segura com o NEA SMART 2.0

Integração em  
sistemas Smart Home  

existentes 

Serviço e apoio REHAU  
de primeira classe

Uma solução para todos  
os tipos de aplicação

Instalação fácil, 
colocação em funcionamento  

e manutenção rápidas

Design elegante e atual
Funções inteligentes

Instalação fácil, colocação em funcionamento 
e manutenção rápidas
Construído de forma simples, a programação de 
todos os controlos são efetuados centralmente (por 
smartphone, tablet ou PC). O sistema de controlo 
também compensa o equilíbrio hidráulico insufi-
ciente, i.e. por adaptação automática dos parâme-
tros de controlo, bem como pela função autostart. 
A manutenção remota elimina os compromissos 
presenciais que consomem tempo, aumentando 
assim a satisfação do cliente.

Uma solução para todos os tipos de aplicação
Quer se trate de um edifício novo ou de uma 
reabilitação, o NEA SMART 2.0 está equipado para 
todos os tipos de utilização. A versão sem fios, não 
requer a infraestrutura elétrica, mas também  
a versão em BUS, irão convencê-lo com a cabla-
gem simples – também como solução de substitui-
ção para quase todos os sistemas existentes.  
A centralina de controlo combina a tecnologia sem 
fios e a de BUS em um único dispositivo!! Desta 
forma, são possíveis instalações mistas . 

 
Serviço e apoio REHAU de primeira classe
Como parceiro de confiança, preparamo-lo para  
o mercado do futuro da "Smart Home" Os nossos 
serviços vão desde o apoio ao planeamento  
e seminários ou seminários web da nossa  
ACADEMIA REHAU até o avançado software da 
REHAU de planeamento e cálculo RAUCAD, bem 
como os dados BIM até a ferramentas promocio-
nais de vendas preparadas profissionalmente para 
o seu sucesso.


