Ontdek MiGo op:
Waarom u zult houden
van MiGo

www.bulex.be/migo

Een intelligente regeling, een energieadviseur en een
comfortbeheerder in één enkele applicatie.
Afstandsbediening van verwarming en sanitair
warmwaterproductie
Beheer van temperatuur, verwarming en nog veel meer
Waar u ook bent, met onze intuïtieve applicatie voor
smartphone of tablet
Een altijd perfecte temperatuur voor een maximaal
comfort
Met MiGo bent u altijd zeker van de ideale temperatuur
Automatische programmering of spontane aanpassing
op basis van de behoeften
Kostenbesparingen over de hele lijn
Al onze componenten zijn geoptimaliseerd met het oog
op de beste prestaties van onze verwarmingsketels
Meer dan 80 jaar ervaring
Onze oplossingen zijn het resultaat van meer dan 80
jaar knowhow in verwarmingstechnologie

Your Comfort
Upgrade

Slimme thermostaat Migo,
uw persoonlijke assistent
voor verwarming en warm
water.

Belangrijkste voordelen van MiGo
Bediening via smartphone/tablet
Temperatuurregeling
Sturing van 1 verwarmingscircuit
Instellingen warm water
Warmwaterboost
Afwezigheidsmodus
Weersafhankelijke regeling

Download de gratis MiGo-app:

MiGo, de slimme thermostaat van Bulex !

Email: info@bulex.be
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Gezelligheid
binnen handbereik.
Beheer uw verwarming en warm water heel eenvoudig,
waar u zich ook bevindt via uw smartphone/tablet. Geniet
van de ideale temperatuur wanneer het echt nodig is.
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Meer comfort en
energiebesparing

Thermostaatbediening
altijd binnen bereik

Dat kan met de MiGo slimme thermostaat: verwarming en
warmwaterproductie kunnen nauwkeurig en heel flexibel
worden ingesteld dankzij een applicatie voor smartphone/
tablet. Ook als u niet thuis bent.

Het dient echt tot niets dat de verwarmingsketel
ononderbroken werkt als u niet thuis bent.
Waarom energie en geld verspillen, terwijl de MiGo
slimme thermostaat een efficiënte programmering mogelijk
maakt?

Kostenvermindering over de hele
lijn
2
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De MiGo slimme thermostaat is ontworpen om te werken met
bestaande en met nieuwe verwarmingsketels. Dat levert u met
zekerheid een grotere energie- en geldbesparing op.

6:00 PM – DONE!
Leaving work. Scheduled
my favourite temperature
via smartphone app.

6:30 PM – PERFECT!
21°C – just in time.
So easy and comfortable.
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Overal, dag en nacht.
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Een onverwachte gebeurtenis?
Pas de temperatuur onmiddellijk aan.
Of kies een van de talrijke voorprogrammaties.
Zoals u het wenst.
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Instellingen

Stel uw individuele voorkeuren in
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Programmatie

Voor een gebruiksvriendelijke programmering
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Temperatuur

Stel de gewenste temperatuur in voor een
maximaal persoonlijk comfort
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Status

Bekijk realtime informatie en incidenten

Afwezigheidsmodus

Stel vakantie en korte afwezigheden hier in

Warmwaterboost

Verhoog de hoeveelheid warm water

Systeemmodus

Voor winter of zomer
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Instelling op basis van het weer
De MiGo slimme thermostaat raadpleegt online de
plaatselijke weerberichten. Als de buitentemperatuur daalt
of stijgt, compenseert het systeem het verschil met de
binnentemperatuur. Dat voorkomt dat een kamer afkoelt
en er vervolgens veel energie nodig is om het terug te
verwarmen. Het voorkomt eveneens dat de temperatuur te
hoog oploopt bij mooi weer.
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