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smart living

Homplex NX1
Confort și economii 
inteligente pentru 
tine și familia ta



Salut, eu sunt Homplex,
  
un producător român de soluții moderne și inovative destinate sporirii confortului 

și siguranței caselor sau clădirilor, pentru clienții rezidențiali și industriali. Încă de la 

început am pornit la drum cu o misiune foarte clară: să ofer tuturor partenerilor mei 

acces facil la o gamă vastă de soluții eficiente și de calitate, abordări pragmatice, 

dinamism, onestitate și creativitate, împreună cu dsponibilitatea de a comunica 

permanent cu aceștia. Prioritatea mea principală o reprezintă propunerea constantă 

de soluții inovatoare, realizate la cele mai înalte standarde calitative, în România. 

Descoperă în această broșură noul termostat inteligent Homplex NX1, primul 

termostat dezvoltat în România respectând standarde înalte de inovație și calitate.  

Acesta a fost creat din dorința de a aduce inovația, designul modern și siguranța în 

fiecare casă la un preț accesibil, iar tu să te poți bucura de beneficiile tehnologiei 

adaptabile stilului tău sau al familiei tale.
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Tehnologie abordabilă și simplitate
  
Am dezvoltat termostatul inteligent Homplex NX1 dorind ca acesta să devină mai 

mult decât o soluție de control a temperaturii. Ne-am dorit un termostat care să te 

ajute să o economie de până la 25% cu încălzirea locuinței. Să fie definit de simplitate, 

repoziționabil, intuitiv și ușor de utilizat, indiferent de vârstă sau abilități tehnice, cu un 

design încorporabil în cele mai diverse stiuluri arhitecturale și foarte ușor de instalat. 

Conectează-l la Internet și prin intermediul aplicației mobile Homplex, construiește-ți 

programul de încălzire personalizat, partajează-l cu cei dragi și controlează încălzirea 

locuinței tale de oriunde în lume. 
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Termostatul
Modifici temperatura sau navighezi prin setări prin rotirea inelului ergonomic iar 

pentru confirmare, deblocare sau accesarea meniului pur si simplu apasă orinde pe 

cadranul negru. Atât de simplu. 

Toate informațiile necesare sunt disponibile dintr-o privire. Temperatura ambientală 

și cea setată, nivelul de umiditate, ora și alte detalii despre sistem sunt afișate 

simultan fără a fi necesare alte acțiuni. Dupa conectarea termostatului cu aplicația 

Homplex, disponibilă în AppStore sau Google Play, timpul exact va fi sincronizat 

automat.

1. Inel de selecție
2. Buton unic (sub ecran)
3. Nivelul bateriei

4. Starea sistemului
5. Modul de lucru selectat
6. Nivelul de umiditate

7. Blocare / deblocare
8. Temperatura setată
9. Ceas
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Receptorul
Acesta are rolul de asigura legătura dintre termostat, sistemul de încălzire și 

aplicația Homplex (prin intermediul Internetului și a unei rețele Wi-Fi). Pozitionează-l 

lângă centrala termică și conectează cablul de control între receptor și portul 

acesteia. Prin intermediul releului încorporat, receptorul va porni sau va opri 

încălzirea. Poate funcționa independent de aplicație (dar fără opțiunea de mod 

Programat) sau total independent prin activarea funcției de preluare manuală a 

controlului.

Configurarea se realizează cu ajutorul unui singur buton iar starea receptorului este 

comunicată prin culori cu ajutorul inelului iluminat din jurul acestuia.

1. Buton unic de selecție
2. Inel de stare, iluminat
3. Alimentare
4. Control sistem încălzire
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Aplicația Homplex
Compatibilă cu sistemele de operare Android și iOS, aplicația Homplex adaugă noi 

funcții termostatului tău. Utilizează modul Programat și crează scenarii de încălzire 

complexe cu mai mult de 10 intervale orare pentru fiecare zi. Partajeză rapid 

termostatul cu cei dragi și verifică oricând informațiile de ambient de acasă.

Securitatea datelor este foarte importantă, de aceea informațiile solicitate și 

colectate sunt minime dar critice pentru funcționarea aplicației. Folosim soluții de 

cloud management  în România respectând legislația UE. La instalare, consultă cu 

atenție Termenii și Condițiile pentru a afla mai multe.

• Android & iOS

• Starea termostatului (online / offline)

• Nivelul bateriei termostatului

• Nivelul umidității din locuință

• Ajustare intuitivă a setărilor

• Temperatura ambientală

• Temperatura setată

• Blocare termostat de la distanță

• Partajarea termostatului cu un alt membru al 

familiei

• Selecție rapidă a modului de lucru

• Moduri de lucru presetate ajustabile

• Selectare limbă: Română / Engleză

• Număr nelimitat de dispozitive controlate

Aplicația și termostatul sunt îmbunătățite 

permanent cu noi funcționalități. 

Consultă manualul în versiunea digitală pentru 

cele mai recente actualizări.
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Tot ce ai 
nevoie pentru 
instalare

Am inclus în dotarea 

standard baterii, 

dibluri, cablul 

pentru conectarea 

receptorului cu centrala 

și ghiduri detaliate 

despre montaj și 

utilizarea termosatului. 

Salvezi timp

Termostatul și receptorul sunt 

sincronizate din fabrică. Trebuie doar 

să-l conectezi la Internet, să descarci 

aplicația Homplex, să îți faci un cont de 

utilizator și să conectezi termostatul la 

rețeaua ta Wi-Fi.

Siguranță și 
profesionalism

Toate cablurile furnizate în pachet sunt 

asigurate cu pinuri terminale. Elimini 

riscurile unui scurtcircuit, iar cuplarea în 

reglete este înlesnită.
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Umiditatea, sub control

Homplex este prima companie 

producătoare de termostate din 

România care introduce în cadrul unui 

termostat măsurarea umidității ca 

opțiune implicită.

Profită de senzorul de umiditate 

instalat și verifică periodic nivelul de 

umiditate din locuință / încăpere fără a 

fi nevoie să folosești alte instrumente 

suplimentare. 

Simplu și intuitiv

Reglează setările cu inelul rotativ și 

apasă ecranul pentru confirmare. 

Modifică temperatura ușor și intuitiv  

sau navighează meniul termostatului 

cu câteva gesturi.

Display mare iluminat cu toate 

informațiile care contează. Fără 

butoane complicate și meniuri 

întortocheate. 

Extrem de ușor de folosit, de la mic la 

mare! Toți membrii familiei îl vor putea 

utiliza din primul moment.
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Design modern, 
upgrade de confort

Conceput pentru mediul rezidențial, 

termostatul inteligent Homplex NX1 se 

integrează perfect cu toate stilurile de 

design interior.  

Alege dintre cele 3 versiuni de culori 

disponibile: Black Edition, Graphite 

Gray sau Cream White. Vei descoperi 

un termostat adaptat stilului unic al 

căminului tău!

Lângă tine, 
unde ai nevoie

Folosește standul și ține-l lângă tine 

oriunde în casă sau instalează-l pe 

perete dacă dorești. Oricare ar fi decizia 

ta, acesta va fi remarcat imediat.
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Trăiește Smart

Controlează toate dispozitivele 

Homplex de oriunde în lume. Ai la 

dispoziție o aplicație modernă în 

limba română sau engleză care 

îmbunătățește termostatul tău cu 

funcții extinse.

Reglează temperatura, crează programe 

personalizate nevoilor tale, împarte 

termostatul cu cei dragi. Sunt doar 

o parte din ce poti face, direct din 

telefonul tău mobil.

Always On

Odată configurat, receptorul devine 

portalul termostatului spre Internet 

și aplicația Homplex din telefonul tău.

Acesta transmite comanda de încălzire 

primită de la termostat sau din aplicație 

către sistemul de încălzire. Îl vei utiliza 

ușor cu doar un  singur buton de acțune 

și inelul iluminat de stare.

Simplu și eficient.
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Specificații
Brand Homplex

Utilizare Controlul temperaturii ambientale, Internet

Tip Programabil

Conexiune Cu radiofrecvență

Alimentare termostat Baterii, 2 x AAA alcaline / 4 x AAA alcaline

Alimentare receptor 230 VAC, 3W

Afișaj termostat LCD iluminat

Dimensiune 100 x 100 x 32.5 mm 

Releu receptor max. 250 VAC, 8A

Moduri de lucru disponibile Programat, Manual, Zi, Noapte, Plecat

Programe disponibile Programare zilnică

Scala de temperatură ºC

Format oră 12 ore / 24 de ore

Interval setare temperatură 2.5 ºC ... 28 ºC

Treaptă selecție temperatură 0.5 ºC

Histereză 0.2 ºC ... 5 ºC 

Treaptă selecție histereză 0.1 ºC

Funcții suplimentare

Senzor umiditate 
Memorarea setărilor când se înlocuiesc bateriile 
Protecție la îngheț 
Blocare termostat

Aplicație Homplex

Compatibilitate aplicație iOS / Android

Culoare  Black Edition  /  Graphite Gray /  Cream White

Garanție 3 ani

Ghid de instalare Ghid de utilizare
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Homplex

Bd. Pipera 1/VII, Nord City Tower, et. 7,

Voluntari, Ilfov

Departament Vânzări

contact@homplex.ro

Homplex - Depozit

Str. Lunca Corbului, nr.2, Sector 3,

București 

Homplex - Bacău

Bd. Unirii, nr. 30, et. 1 , Bacău

Call Center

Telefon: 0040 374 49 49 49

E-mail: office@homplex.ro

Departament Tehnic și Operațional

operational@homplex.ro

Departament Service

service@homplex.ro


