
"Warmup" 6iE yra pirmasis pasaulyje UFH termostatas su 
išmaniojo telefono jutikliniu ekranu, kuriuo galima lengvai 
valdyti. Galima rinktis "Onyx Black" arba "Bright Porcelain" 
spalvų, itin plono (16 mm nuo sienos) dizaino termostatą, 
todėl jis puikiai atrodys klasikiniuose, šiuolaikiniuose, 
minimalistiniuose ar moderniuose namuose. 
Suasmeninkite "6iE" nuotraukų fonais - tai vienintelis 
tokią galimybę turintis grindų šildymo termostatas. 
 
Nustatymas atliekamas per kelias sekundes, tiesiog 
nuskaitykite 6iE ekrane rodomą QR kodą naudodami 
"MyHeating" programėlę ir jis automatiškai prisijungs prie 
"WiFi" tinklo. Nereikia ieškoti "WiFi" slaptažodžio.  

6iE veikia su visomis mūsų pažangiomis energijos 
taupymo funkcijomis, esančiomis "MyHeating" 
programėlėje, pavyzdžiui, "SmartGeo". SmartGeo yra 
unikali Warmup sukurta ir MyHeating programėlėje 
įdiegta technologija, kuri naudoja pažangų algoritmą, 
kad suprastų, kokie šilumos nustatymai namuose yra 
efektyviausi.  
 
Ji veikia automatiškai; per foninį ryšį su išmaniuoju 
telefonu ji išmoksta naudotojo įpročius ir buvimo vietą 
ir sumažina temperatūrą, kai naudotojo nėra namie, o 
iki idealios komforto temperatūros pakyla tik tada, kai 
naudotojas grįžta namo, taupydama pinigus ir energiją 

WiFi Thermostat
TM6iE 

Protingiausias ir efektyviausias būdas valdyti perkamiausią grindų 
šildymą pasaulyje

Automatinis šildymo valdymas 
Unikalus "SmartGeo™" automatiškai išjungia 
šildymą, kai esate toli nuo namų

Sumažina energijos naudojimą iki 25%  
Naudodami energiją taupančią „MyHeating“ 
programų technologiją, sumažinkite energijos 
suvartojimą iki 25%

Patikimas duomenų saugumas 
Sukurtas ir valdomas " Warmup London", 
duomenų šifravimas ir aukštas saugumo lygis
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Sumažina energijos naudojimą iki 25% Naudodami energiją taupančią „MyHeating“ programų technologiją, 
sumažinkite energijos suvartojimą iki 25%.

Automatinis šildymo valdymas. „SmartGeo“ išmoksta naudotojų įpročius ir vietas, naudodamas foninį ryšį su 
išmaniuoju telefonu, ir sumažina temperatūrą, kai yra toli nuo namų, tik laiku pakeldami jas iki idealios komforto 
temperatūros, kad vartotojai, atvykę namo, sutaupytų pinigų ir energijos.

Aukščiausios kokybės itin plonas dizainas (16 mm nuo sienos) su pirmuoju pasaulyje išmaniojo telefono jutikliniu 
ekranu, užtikrinančiu lengvą valdymą.

Vienintelis grindų šildymo termostatas 6iE, turintis tokią galimybę, kad gali būti suasmenintas nuotraukų fonais.

Lengva įdėgti. Tiesiog nuskaitykite ant 6iE esantį QR kodą naudodami "MyHeating" programėlę ir jis automatiškai 
prisijungs prie "Wi-Fi" tinklo. Nereikia ieškoti "WiFi" slaptažodžio! 

Ankstyva pradžia pagal oro sąlygas. Šildymas įjungiamas tinkamu laiku, kad būtų šilta, kai numatyta, - nėra 
perkaitimo ar energijos švaistymo. Atsižvelgiama į orų prognozę, kad šiluma būtų tiekiama tada, kada reikia, net 
ir šaltomis dienomis, o šiltomis dienomis nebūtų švaistoma energija perkaitimui.

Energijos stebėjimas; Energijos + sąnaudų grafikai mobiliajame, planšetiniame ir kompiuteryje.

12 metų garantija, kai montuojama su „Warmup“ šildymo kilimėliu / kabeliu.

Modelis Korpuso spalva Juosta

6IE-01-OB-DC Onikso juoda Tamsus chromas

6IE-01-BP-LC Ryškus porcelianas Šviesus chromas

Funkcijos ir privalumai

6iE modeliai
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Modelis 6iE-01-XX-YY Matmenys  
(surinktas 6iE) 90 x 115 x 39 mm

Darbinė įtampa 230 V AC: 50 Hz Ekrano dydis 3,5 colio

Apsaugos klasė II klasė Jutikliai Oras ir grindys (aplinka)

Didžiausia apkrova 16A (3680W) Jutiklio tipas NTC10k 3 m ilgio (galima pratęsti iki 50 m)

Nominali impulsinė 
įtampa 4000V Darbinis dažnis 2401 - 2484MHz

Automatinis veiksmas 100 000 ciklų Maks. Perduodamo 
radijo dažnio galia 20dBm

Atjungimas - tai 1B tipas Montavimo gylis
Rekomenduojamas: 50 mm montavimo dėžutė

Minimumas: 35 mm montavimo dėžutė

Užterštumo laipsnis 2 Suderinamumas

Elektrinis grindų šildymas Vandens grindų 
šildymas Centrinio šildymo sistemos 
(kombinuotieji ir sisteminiai katilai su 

jungikliais, 230 V kintamosios įtampos)

Maks. aplinkos 
temperatūra 40°C Er-P klasė IV

Santykinė oro drėgmė 93% Garantija 12 metų

IP reitingas IP33 Patvirtinamas BEAB
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Techninės specifikacijos

Susisiekite su
Warmup plc 
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299  

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793 
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 – 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Pakuotės turinys

1 x 6iE (ekranas ir montavimo bazė) 
su montavimo vadovu

 1 x 3m NTC10K jutiklis

2 x M3,5 x 25 x 0,6P varžtai

1 x atsuktuvas

Warmup LT
www.warmup.lt
lt@warmup.com
T: 620 59 658


