Element

TM

WiFi Thermostat

Išmanusis
šildymas.
Smart
Heating.Supaprastintas.
Simpliﬁed.

Tikslus valdymas

Paprasti jutikliniai mygtukai, skirti tiksliam
grindinio šildymo sistemų valdymui.
Elegantiškas, į akis nekrentantis dizainas tiks
prie bet kokio namų interjero

Automatinis šildymo valdymas

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

Patikimas duomenų saugumas
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Sukurtas ir valdomas " Warmup London",
duomenų šifravimas ir aukštas saugumo lygis
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Apžvalga
"Warmup" "Element" "WiFi" termostatas sukurtas
atsižvelgiant į paprastumą ir stilingą funkcionalumą.
Jis suteikia energiją taupantį šildymo valdymą visiems
"Warmup" grindų šildymams. Element WiFi termostatas
"Element WiFi Thermostat", kuriame išmaniosios
technologijos derinamos su paprastu, šiuolaikišku dizainu,
yra puikus universalus "Warmup" šildymo sistemų
valdymo įrenginys.

Termostatas "Element" veikia su visomis mūsų
pažangiomis energijos taupymo funkcijomis, esančiomis
programėlėje "MyHeating", tokiomis kaip "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

Element WiFi termostate naudojami paprasti jutikliniai
mygtukai tiksliam grindų šildymo sistemų valdymui.
Elegantiškas, į akis nekrentantis dizainas tiks prie bet
kokio namų interjero.
Įrengti ir nustatyti galima per kelias sekundes - tiesiog
nuskaitykite ant "Element" termostato esantį QR kodą
naudodami "MyHeating" programėlę ir jis automatiškai
prisijungs prie jūsų "WiFi" tinklo.
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Funkcijos ir privalumai
Tikslus valdymas Paprasti jutikliniai mygtukai, skirti tiksliam grindinio šildymo sistemų valdymui. Elegantiškas, į akis
nekrentantis dizainas tiks prie bet kokio namų interjero
Lengva nustatyti. Tiesiog nuskaitykite QR kodą ant termostato "Element" naudodami programėlę "MyHeating" ir
jis automatiškai prisijungs prie jūsų "WiFi" tinklo.

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

Element termostato modeliai

Modelis

SKU

Korpuso spalva

Juosta

RSW-01-WH-RG

ELM-01-WH-RG

Balta

Rožinis auksas

RSW-01-OB-DC

ELM-01-OB-DC

Onikso juoda

Tamsus chromas
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Pakuotės turinys
1 x Element (ekranas ir maitinimas)
su montavimo vadovu
1 x 3 m NTC10K jutiklis
2 x M3,5 x 25 x 0,6P varžtai
1 x atsuktuvas

Techninės specifikacijos
Modelis

RSW-01-XX-YY

Darbinė įtampa

230 V AC: 50 Hz

Apsaugos klasė

II klasė

Didžiausia apkrova

16A (3680W)

Nominali impulsinė
įtampa

4000V

Automatinis veiksmas
Atjungimas - tai

100 000 ciklų
1B tipas

Užterštumo laipsnis
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Matmenys
(surinktas)
Ekrano dydis

86 x 86 x 16 mm
1.8”

Jutikliai

Oras ir grindys (aplinka)

Jutiklio tipas

NTC10k 3 m ilgio
(galima pratęsti iki 50 m)

Darbinis dažnis
Maks. Perduodamo
radijo dažnio galia

2401 - 2484MHz
20dBm

Montavimo gylis

Rekomenduojama: 50 mm galinė dėžutė
Minimali: 35 mm galinė dėžutė

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

80%

Garantija

12 metų

IP reitingas

IP33

Patvirtinamas

BEAB

Susisiekite su
Warmup LT
www.warmup.lt
lt@warmup.com

T: 620 59 658

Warmup plc  704 Tudor Estate  Abbey Road  London  NW10 7UW  UK
Warmup GmbH  Ottostrae 3  27793 Wildeshausen DE
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