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Mobil Kontrol

Ailece Kullanım

Hep İstenilen Sıcaklıkta

Akıllı Modlar

Tasarruf Edin

Enerjinizi Yönetin

Cepten kontrol ve akıllı özellikleri 
ile tasarruf ve konfor sağlar



Hep İstenilen Sıcaklıkta
Evinizi hep konforlu hissettiğiniz 
sıcaklıkta tutabilirsiniz.

Mobil Kontrol
Evde değilken bile cep 
telefonunuzdan kombi, radyatör ve 
klimanızı yönetebilirsiniz.

Akıllı Modlar
Ev sıcaklığının konumunuza ya da 
programınıza göre otomatik olarak 
değişmesini sağlayabilirsiniz.

Ailece Kullanım
Ailenizin tüm üyeleri ile birlikte 
kullanabilirsiniz.

Cepten kontrol ve akıllı özellikleri ile 
tasarruf ve konfor sağlar

All TR



Alarko by Cosa ile tasarruf

Tasarruf Edin
Akıllı Modlar ile tasarruf 
edebilirsiniz.

Enerjinizi Yönetin
Enerji tüketimini ve tasarruf 
oranını görebilir, enerjiyi daha 
verimli kullanabilirsiniz.

Alarko by Cosa ile 
ortalama %37 
tasarruf ederek bir 
kış sezonunda 
Alarko by Cosa’nın 
bedelini amorti 
edebilirsiniz.
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HAVALAR 
SOĞUMADAN 

ÖNLEMİNİZİ ALIN

Doğal gaz 
faturanızdan 
ortalama %37 

tasarruf edebilirsiniz.
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Alarko by Cosa ile evinizin hedef 
sıcaklığını sabitleyerek tasarruf edersinizAll TR

GECESABAH GÜN BOYU AKŞAM
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GÖSTERİMDE KOMBİNİN 30°C PETEK SUYU SICAKLIĞINDA SÜREKLİ ÇALIŞTIRILDIĞI VARSAYILMIŞTIR.

Ev Modu Dışarı Modu Uyku ModuEv Modu



EV MODU
Evinizde konforlu 
hissettiğiniz sıcaklığı 
Alarko by Cosa ile 
ayarlayın. Alarko by Cosa 
sıcaklığı sabit tutarak 
konforlu olmanızı ve 
evinizin gereksiz yere 
ısınmasını engelleyerek 
tasarruf etmenizi sağlar.

UYKU MODU
Uyurken sıcaklığı 1 veya 2 
derece kadar düşürerek 
hem daha sağlıklı hem de 
tasarruflu uyuyabilirsiniz.

DIŞARI MODU
Evde kimse yokken 
sıcaklığın aynı seviyede 
kalması gerekmez. Dışarı 
modunda sıcaklığı biraz 
düşürerek hem tasarruf 
eder, hem de eve 
geldiğinizde yeniden 
kolayca ısınmasını 
sağlayabilirsiniz.

OTOMATİK KONTROL
Alarko by Cosa 
lokasyon algılama 
teknolojisi siz ya da aile 
bireyleriniz eve 
gelmeden önce evinizin 
kışın ısınmasını, yazın 
serinlemesini sağlar.

HAFTALIK PROGRAM
Haftalık Program ile 
eviniz takviminize göre 
Alarko by Cosa 
tarafından otomatik 
olarak ısıtılır veya 
soğutulur.

MANUEL KONTROL
Alarko by Cosa Akıllı 
Modlar’ı arasında 
dilediğiniz zaman 
tercihinize göre geçiş 
yapılabilir. 

Alarko by Cosa’nın akıllı modları
P4TR-21



All TR Konumunuza veya haftalık 
programınıza göre kombinizi 
otomatik olarak yönetebilir

Haftalık Program
Haftalık Program ile eviniz 
takviminize göre Alarko by Cosa 
tarafından otomatik olarak ısıtılır.

Otomatik Kontrol
Siz ya da aile bireyleriniz eve 
gelmeden önce evinizin ısınmasını 
sağlar.



Alarko by Cosa’yı Google Asistan’a 
bağlayarak evinizin ısıtmasını

sesinizle yönetin



P4TR-21

İsteğe bağlı olarak pil veya adaptör ile 
çalıştırılabilir. Ürün kutusunda pil bulunmaktadır.

Kullanım Şekli



Kombi ünitesi
- Kombinizin kontrolünü yapar.
- Aç/kapa tipi oda termostat bağlantısı 
olan tüm kombiler ile uyumludur.
- Evinizin kablosuz internetine 
bağlanır ve termostat ile kablosuz 
olarak haberleşir.

Termostat
- Bulunduğu ortamın sıcaklık ve 
nemini ölçerek kombinizi ihtiyaç kadar 
çalıştırır.
- İster pil ister adaptör ile çalışır, 
duvara montajı yapılabilir ya da 
istenilen yere taşınabilir.

P4TR-21
Nasıl çalışır?



Alarko by Cosa Akıllı 
Oda Termostatını 
sıcaklığın doğru 

ölçülebileceği şekilde 
yerleştirin

1 2 3 4
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Cosa’nın kurulumu

Cosa mobil 
uygulamasını indirin

Uygulamadaki adımları 
takip ederek 

Alarko by Cosa’nın 
internete bağlanmasını 

sağlayın

Alarko by Cosa 
Kablosuz Kombi 

Kontrol Ünitesinin 
montajını tamamlayın
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Masa 
ayağı

3xAAA 
pil

Güç 
kablosu

Vida, dübel 
ve çift taraflı 

bant

Kombi 
bağlantı 
kablosu

Termostat ve duvar 
aparatı

Kombi ünitesi ve 
duvar aparatı

Kutu İçeriği






