
Warmup 6iE ir pasaulē pirmais UFH termostats ar 
viedtālruņa skārienekrānu, kas nodrošina vieglu vadību. 
Pieejams Onyx Black (oniksa melns) vai Bright Porcelain 
(spilgts porcelāns) ar īpaši plānu (16 mm no sienas) 
dizainu, tas lieliski izskatīsies klasiskās, mūsdienu, 
minimālisma vai modernās mājās. Personalizējiet 6iE ar 
fotoattēlu fonu, kas ir vienīgais grīdas apsildes termostats 
ar šo iespēju.  
 
Iestatīšana tiek veikta dažu sekunžu laikā, vienkārši 
ieskenējiet 6iE ekrānā redzamo QR kodu, izmantojot 
lietotni MyHeating, un tas automātiski izveidos 
savienojumu ar WiFi tīklu. Nav jāmeklē WiFi parole.  

6iE darbojas ar visām mūsu progresīvajām enerģijas 
taupīšanas funkcijām MyHeating lietotnē, piemēram, 
SmartGeo. SmartGeo ir unikāla tehnoloģija, ko izstrādājis 
Warmup un iebūvēta lietotnē MyHeating, kas izmanto 
uzlabotu algoritmu, lai izprastu visefektīvākos mājas 
siltuma iestatījumus.  
 
Darbs automātiski; tas iemācās lietotāju dienas kārtību 
un atrašanās vietu, izmantojot fona saziņu ar viedtālruni, 
un pazemina temperatūru, kad lietotājs atrodas prom no 
mājām, savlaicīgi paaugstinot to līdz ideālajai komforta 
temperatūrai uz lietotāja mājās atgriešanās laiku, ietaupot 
naudu un enerģiju. 

WiFi Thermostat
TM6iE 

Viedākais un efektīvākais veids, kā kontrolēt pasaulē vislabāk pārdoto 
grīdas apsildi

Automātiska apkures kontrole  
Unikālais SmartGeo™ automātiski izslēdz apkuri, 
kad esat prom no mājām

Samazina enerģijas patēriņu līdz 25% * 
Samaziniet enerģijas patēriņu līdz 25%, izmantojot 
energoefektīvu MyHeating lietotnes tehnoloģiju

Uzticama datu drošība  
Warmup izstrādāts un vadīts Londonā, ar datu 
šifrēšanu un augstu drošību
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Samaziniet enerģijas patēriņu līdz pat 25 % , izmantojot energoefektīvu lietotnes MyHeating tehnoloģiju.

Automātiska apkures vadība. SmartGeo, izmantojot fona saziņu ar viedtālruni, iemācās lietotāju ikdienas rutīnu un 
atrašanās vietas -pazemina temperatūru, lietotājam atrodoties prom no mājām, tikai savlaicīgi paaugstinot to līdz 
ideālajai komforta temperatūrai uz lietotāja mājās atgriešanās laiku, ietaupot naudu un enerģiju.

Augstākās klases īpaši plāns dizains (16 mm no sienas) ar pasaulē pirmo viedtālruņa skārienekrānu, nodrošinot 
vieglu vadību.

Pielāgojiet 6iE ar foto fonu - vienīgais termostats ar šādu iespēju.

Viegli iestatīt. Vienkārši noskenējiet QR kodu, kas parādīsies uz 6iE, izmantojot MyHeating lietotni, un tas 
automātiski izveidos savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Nav jāmeklē WiFi parole! 

Uz laika apstākļiem balstīta agrīna sākšana. Ieslēdz apkuri īstajā laikā, lai būtu silts, kad plānots - bez pārkaršanas 
vai enerģijas izšķērdēšanas. Tā ņem vērā laika prognozi, lai nodrošinātu siltumu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, 
pat aukstās dienās, un netērētu enerģiju pārkaršanai siltās dienās.

Enerģijas monitorings; Enerģijas + izmaksu grafiki mobilajā telefonā, planšetdatorā un klēpjdatorā.

12 gadu garantija, ja uzstādīts kopā ar Warmup apsildes paklāju/kabeli.

Modelis Korpusa krāsa Loks

6IE-01-OB-DC Onikss Melns Tumšs hroms

6IE-01-BP-LC Spilgts porcelāns Viegla hroma krāsa

Funkcijas un priekšrocības

6iE modeļi
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Modelis 6iE-01-XX-YY Izmēri (salikts 6iE) 90 x 115 x 39 mm

Darba spriegums 230 V maiņstrāva: 50 Hz Ekrāna izmērs 3,5 collas

Aizsardzības klase II klase Sensori Gaiss un grīda (apkārtējā vide)

Maksimālā slodze 16A (3680W) Sensora tips NTC10k 3m garš (var pagarināt 
līdz 50m)

Nominālais impulsa 
spriegums 4000V Darbības frekvence 2401 - 2484MHz

Automātiska darbība 100 000 ciklu Maks. pārraidītā 
radiofrekvences jauda 20dBm

Atvienošana nozīmē 1B tips Uzstādīšanas dziļums
Ieteicams: 50 mm sienas kaste

Minimus: 35 mm sienas kaste

Piesārņojuma pakāpe 2 Savietojamība

Elektriskā grīdas apsilde Ūdens 
grīdas apsilde Centrālās apkures 

sistēmas  
(Combi un sistēmas katli ar 

strāvas slēdzi, 230 V maiņstrāvas 
ieeja)

Maks. apkārtējās vides 
temperatūra 40°C Er-P klase IV

Relatīvais mitrums 93% Garantija 12 gadi

IP vērtējums IP33 Apstiprinājumi BEAB
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Tehniskās specifikācijas

Sazinieties ar
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

Iepakojuma saturs

1 x 6iE (Displejs un barošanas bloks) 
ar uzstādīšanas rokasgrāmatu

 1 x 3m NTC10K sensors

2 x M3,5 x 25 x 0,6P skrūves

1 x skrūvgriezis

Warmup LV
www.warmup.lv
lv@warmup.com
T: 291 32 015


