
 
 

CELOTRON TIEDOTE: 
 

CENTRO GSM OHJAUS- JA 
VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

MALLISTOMME ON UUDISTUNUT 

GSM- OHJAUS / VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
KOTI / TEOLLISUUSAUTOMAATIO 

CCD / IP- VIDEOVALVONTA  
KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄT 

PALONTORJUNTA  
KOTIMAISET GSM OHJAUS-  
JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT SAATAVISSA 
NYT:  ”SEURANTATERMOSTAATTI”  TOIMINNOLLA ! 
 

Toimme kaikkien tuntemasta ”Centro” mallistostamme uuden, huippu ominaisuuksin ladatun 
ohjelmistoversion markkinoille ! 
 

Muutos koskee: CE-005, CE-006, CE-EVO sekä KOTIVAHTI mallejamme 
(Huom. Nämä uudet mallit ovat jo tukkureidemme varastossa / saatavilla !) 

 
 
Laitteessamme onkin nyt ominaisuuksia kuin uudessa bemarissa konsanaan, nimittäin: 
 

1. Järjestelmän kanavamäärä kasvaa, siinä on nyt 4 analogista +8 digitaalista* = 12 
sisääntuloa joihin voi kytkeä mitä tahansa, kenen tahansa valmistajan langallisia 
antureita (ainoa laatuaan siis markkinoilla) ! 

2. Järjestelmässä on automaattinen kotona/poissa lähtö jolla voidaan tietyin 
lisävarustein ohjata mm. meidän langattomia käyttölaitteita, pistorasioita ym. 

3. Järjestelmään tulee ensimmäisenä maailmassa, tässä hintaluokassa:  sisä / 
ulkolämpötilan erotuksella toimiva, ns. seuraava kiinteistön ylläpitolämmitys. (Lähin, 
vastaavilla ominaisuuksilla Euroopan markkinoilla kilpaileva tuote maksaa kuluttajille 
n. 4 - 5000Eur), Centro sen sijaan maksaa itsensä vuodessa takaisin ! 

4. Järjestelmässä jo olleet kaikki aiemmat toiminnot, kuten: ”perus” termostaatti ym. 
säilyvät kaikki ennallaan. 

5. SMS viestikäytön lisäksi tulee ns. ”graafinen” android käyttöliittymä (ilmainen 
ohjelmisto tulee ladattavaksi www- sivuillemme loppukesästä.) 

 

WWW.CELOTRON.COM 
Teemme elämästäsi hieman helpompaa ! 

Ympäristöministeriön ja 7 muun, eri tutkimuslaitoksen (mm. VTT) avulla tehdystä 
tutkimuksesta kävi ilmi että pienessä,  jopa alle keskiverto kokoluokan mökissä (mitä 
isompi mökki, sitä isompi säästö), saadaan tällä uudella ”seuranta” säätötekniikalla 
keskimääräisesti yli 500 Euron säästö aikaiseksi, perinteiseen 10 asteen 
ylläpitolämpötilaan verrattuna / vuosi. Tämä uusi järjestelmä pitää myös lähes 
täydellisesti homeen ja kosteuden ulkona rakenteista ja sisämateriaaleista, toisin kuin 
todella pahojakin vauriota tietyissä olosuhteissa mahdollistava pelkkä ylläpitolämpö ! 
 
Raportti on yli 200 sivua pitkä mutta siitä lyhennetty versio tulee meidän uudistuneille 
www- sivuillemme pian ladattavaksi. Raportista löytyy graafiset kuvaajat, sekä selkeitä 
euromääriä laitteistolla syntyvistä säästöistä. Raportti on lyhennetty mahdollisimman 
selkeäksi, jotta hieman asiaa ymmärtämättömämpikin huomaa mistä tässä uudessa 
lämmönsääasiassa oikein on kyse! Myös alkuperäinen pitkä versio on meiltä saatavissa.  
    
Rohkeasti väitämme että kotimaiset, Centro-pohjaiset järjestelmämme ovat hinta / 

laatu suhteeltaan tällä hetkellä markkinoiden parhaita etäohjauslaitteita ! 
 
 
Huom.     * Digitaaliset kanavat vaativat toimiakseen ns. liitoskortin (lisävaruste).    
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