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Pirmoji pasaulyje visiškai interaktyvi, jutiklinė 
technologija, itin lengvai naudojamas programuojamas 
termostatas, pašalinantis visus sudėtingus instrukcijų 
vadovus.  

Ekrane rodomas užregistruotas energijos suvartojimo 
lygis, kad vartotojai žinotų tikslias grindų šildymo išlaidas. 

Kiekvienai dienai galima nustatyti iki 10 skirtingų 
programų.

3iE™ programuojamas termostatas

Apžvalga

Naujoviškas
Pirmasis termostatas su 5cm spalvotu 
ekranu ir integruota jutikline technologija 
– ypatingai konkurencinga. 

Madingų spalvų junginys kartu su 
chromuotu apvadu, puikiai dera prie 
šiuolaikinių namų interjerų.

Interaktyvus
Skaidrus grafinis ekranas leidžia 
programuoti pakeitimus greitai ir 
paprastai.

Pasirinkite ekrano tipą kuris jums tinka;  
platus pasirinkimas ekrano temų.

Išmanus
Savimokos proporcinga prisitaikymo 
funkcija padeda prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų kambaryje, 
sumažinti energijos eikvojimą tuo pačiu ir 
apsaugoti vidaus detales. 

Išankstinio nustatymo algoritmas parodo 
kiek laiko reikės norint sušildyti kambarį, 
suaktyvina šildymą, kad tinkamu laiku 
būtų pasiekiama pasirinkta temperatūra.

Montavimas
3iE™ programuojamą termostatą turėtų 
įmontuoti kvalifikuotas elektrikas, pagal 
Warmup montavimo instrukcijas.

Energijos efektyvumas
Neprilygstamai tikslus grindų 
temperatūros reguliavimas užtikrina 
energijos taupymą - sumažinant išlaidas, 
susijusias su perkaitinimu. 

Nuolatinio stebėjimo grafinis ekranas 
tiksliai parodo kiek ir kuriuo metu 
sunaudojate energijos.  

Aktyvus energijos valdymas (AEM™) 
paskatina pasirinkti geriausią ir taupiausią 
kambario temperatūrą, didinti energijos 
vartojimo efektyvumą.
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3iETM – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
NAUDOJAMA ĮTAMPA 230V AC ±15%, 50 Hz

MAKSIMALUS KRŪVIS 16A (~3680W)

IŠMATAVIMAI  90 x 110 x 30mm

DAVIKLIAI ORO IR GRINDŲ

EKRANO DYDIS 35 x 50mm

GRINDŲ DAVIKLIO TIPAS NTC10K, 3M ILGIO

IP VERTINIMAS IP20 (IP32 SU PASIRENKAMU TARPIKLIU)

MONTAVIMO BŪDAS 35mm ĮLEIDŽIAMAS Į SIENĄ

PROGRAMAVIMAS 10 SKIRTINGŲ PROGRAMUOJAMŲ LYGIŲ KIEKVIENAI DIENAI 

Aktyvus energijos valdymas (Active Energy Management™) gali sutaupyti iki 10% ir daugiau jūsų energijos 
sąskaitos.

Paprasta naudoti – jokių sudėtingų instrukcijų.

10 skirtingų programuojamų lygių kiekvienai dienai.

Platus spalvų pasirinkimas, tinkantis prie įvairaus interjero. 

Patvirtinta BEAB (Britų elektrotechnikos pritarimų valdybos) ir pažymėta CE (Patvirtinta Europoje) ženklu.

3 metų garantija

Techniniai duomenys 

Savybės
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