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De verwarming
die meedenkt
Slimme verwarming voor elke woning
Het onnodig laten draaien van de CV-ketel kan per jaar zomaar
honderden euro’s extra kosten. Dat is natuurlijk niet wenselijk,
en tevens slecht voor het milieu. Met SmartCV biedt Bluestay
nu een permanente en effectieve oplossing. Door de CV-ketel in
verbinding te brengen met het modem en de digtale
interface van Bluestay zorgen we ervoor dat de ketel in staat is
te herkennen wanneer er iemand aanwezig is in huis en wanneer
niet. Zodra de telefoon van een van de bewoners gedetecteerd
wordt op het WIFI-netwerk weet de ketel dat
er iemand thuis is, en dat betekent dat de verwarming aan kan.
Wordt er geen telefoon gedetecteerd, dan is er dus niemand
thuis en hoeft de verwarming ook niet aan. Zo behoren
onnodige stookkosten tot de verleden tijd!

Minder kosten, meer milieu
Via het dashbord op de site van Bluestay is het als beheerder

“Minder kosten
en meer bewustwording
dankzij SmartCV
van Bluestay!”

mogelijk om zowel een minimumtemperatuur als een
streef-temperatuur in te stellen. In de zomermaanden kan het
zomaar zijn dat die streeftemperatuur al behaald wordt door
de buitentemperatuur. In dat geval herkent de CV-ketel dit en
slaat hij niet aan, zelfs niet wanneer er iemand thuis is. Zo wordt
SmartCV een grote speler in het realiseren van een klimaatneutraal huishouden, en dat allemaal terwijl u geld bespaart.
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Klaar voor
minder kosten
en een groener
huishouden?
Geef ons een
belletje!

Bluestay
Jadelaan 121

020 240 1300

2132 XZ Hoofddorp
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Voor deze specifieke
dienst kunt u contact
opnemen met
Roy van Ham.
royvanham@bluetrace.nl
06 13 299 383

Een groener huishouden
Bijdragen aan een milieuvriendelijkere samenleving
begint achter de voordeur. Met SmartCV behoort het
onnodig laten draaien van de CV-ketel tot de verleden tijd,
en dat is goed voor het milieu.

Grip op verbruik
Dankzij onze samenwerking met de grote internetproviders
zorgen we er na het aanleggen van de juiste verbinding voor
dat u direct online kunt! Geen gedoe meer met allerlei losse
abonnementen, want wij regelen dat in één keer. Nieuw pand
erbij? Dan zorgen we ook daar in een handomdraai voor
stabiel en snel internet.

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar
resultaat.

Automatische registratie
Zodra een er een nieuwe telefoon geregistreerd wordt op
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Aanvragen SmartCV
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Installeren benodigde
infrastructuur
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Beheerdersaccount
aanmaken op Bluestay.nl
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Klaar om te besparen

het WIFI-netwerk wordt deze automatisch gedecteerd door
SmartCV. Zo hoeft u dus niet iedere nieuwe bewoner of gast
handmatig toe te voegen! Dat is wel zo eenvoudig.

SmartCV
SmartUse

Bluestay
SmartCamera

SmartConnect
SmartReport
SmartWash

Is Bluestay SmartCV wat voor u?
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl
of 020 240 1300

