Baxi Mago

Crono-termostatul inteligent care îți simplifică viața

Baxi Mago este un crono-termostat modulant cu Wi-Fi integrat, conceput pentru a simplifica viața instalatorilor
și utilizatorilor centralelor Baxi. Permite controlul confortului locuinței (centrală termică/pompă de căldură) prin
Internet, utilizând o aplicație dedicată. Aplicația pentru iOS sau Android poate fi instalată pe un telefon mobil
sau pe o tabletă și permite controlul uneia sau mai multor locuințe prin: controlul temperaturii ambientului și apei
calde menajere conform unor programe personalizabile, reglarea pantelor climatice, vizualizarea parametrilor de
funcționare, afișarea consumurilor de energie, notificări de avarii detaliate, setarea modului Vacanță, etc.
Conectarea unui cronotermostat modulant Baxi Mago la o centrală termică sau la o pompă de căldură determină
o creștere a eficienței energetice la încălzire cu + 3% (dispozitiv clasă 5).

Încălzire

Setări

Încălzire
Consum de energie
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Baxi Mago

Protocoale de comunicare

Protocoalele de comunicare se referă la 3 limbaje diferite pe care Baxi Mago le folosește pentru a comunica cu
centrala termică sau pompa de caldură.
Baxi Mago, fără a fi necesar niciun adaptor (Gateway).

Centralele termice și pompele de caldură BAXI ce utilizează protocoalele de comunicare OpenTherm (OT) și BSB
necesită conectarea la Baxi Mago prin intermediul unui adaptor (Gateway GTW16 și GTW17). Pentru mai multe
informații despre schemele de instalare și funcțiile ce pot fi gestionate prin intermediul fiecărui protocol de
comunicare vă rugăm să consultați documentația de pe site-ul BAXI.
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Centralele termice și pompele de caldură BAXI ce utilizează protocolul de comunicare R-BUS se pot conecta direct la

Il cronotermostato intelligente
The smart chronothermostat

Produse compatibile
Pentru a verifica compatibilitatea dintre centrala termică instalată și protocolul Baxi Mago, consultați tabelul de
mai jos sau verificați site-ul Baxi, care va fi actualizat în permanență cu noile produse compatibile.
Baxi Mago

Baxi Mago + GTW16

Baxi Mago + GTW17

Protocol R-BUS*

Protocol OpenTherm sau On/Off**

Protocol BSB**

Cod: 7701201

Prime
Pompe de căldură PBS-i WH2
și PBS-i FS2

baximago.com
Cod: 7652303

Il Produse
cronotermostato
compatibile intelligente
The smart chronothermostat
Luna Duo-tec E
Duo-tec Compact E
Nuvola Duo-tec+

Cod: A7724375

Luna Platinum+
Nuvola Platinum+
Power 32

* Verificați site-ul Baxi pentru lista de funcții compatibile.
**Compatibilitatea completă este garantată doar pentru modelele produse începând cu Ianuarie 2018 cu o serie matricola mai mare de 180000000. Verificați site-ul Baxi.
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BAXI este o marcă a BDR Thermea Group BV, cu sediul in Apeldoorn, Olanda - www.bdrthermea.com
Pentru mai multe informații despre produsele BAXI în Romania vă rugăm să contactați:

BDR THERMEA ROMANIA SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Metroffice C1, Parter, 13a, Sector 2, 020335 București
Telefon:
Fax:
Email:
Internet:

(+40) 374 424 800
(+40) 374 090 500
office@bdrthermea.ro
www.baxi.ro

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale erori sau inexactităţi din conţinutul
acestui prospect şi îşi rezervă dreptul ca în orice moment şi fără preaviz, să aducă produselor sale
eventuale modificări considerate oportune pentru orice exigenţă tehnică sau comercială. Acest
prospect nu poate fi considerat ca un contract în relaţia cu terţi.
Baxi S.p.A. 06-19 G
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