
Warmup Element WiFi termostats ir veidots, ņemot vērā 
vienkāršību un funkcionalitāti ar stilu. Tas nodrošina 
energoefektīvu apsildes kontroli visiem Warmup grīdas 
sildītājiem. Apvienojot viedās tehnoloģijas ar vienkāršu, 
mūsdienīgu dizainu, Element WiFi termostats ir ideāla 
universāla ierīce Warmup apsildes sistēmu vadīšanai.  
 
Element WiFi termostats izmanto vienkāršas pieskāriena 
pogas, lai precīzi kontrolētu grīdas apsildes sistēmas. Tās 
gludais, neuzkrītošais dizains būs piemērots jebkuram 
mājas interjeram.  
 
Uzstādīšana un iestatīšana tiek veikta dažu sekunžu laikā, 
vienkārši noskenējiet QR kodu uz Element termostata, 
izmantojot lietotni MyHeating, un tas automātiski izveidos 
savienojumu ar jūsu WiFi tīklu.  

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

Automātiska apsildes vadība   
Unikālais SmartGeo™ automātiski izslēdz 
apsildi, kad esat prom no mājām

Uzticama datu drošība  
Warmup izstrādāts un vadīts Londonā, ar datu 
šifrēšanu un augstu drošību

Precīza vadība  
Vienkāršas pieskāriena pogas precīzai grīdas 
apsildes sistēmu vadībai. Tās gludais, 
neuzkrītošais dizains būs piemērots jebkuram 
mājas interjeram
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Element WiFi Thermostat
TM

Smart Heating. Simplified.Viedā apsilde. Vienkāršota.



Automātiska apsildes vadība. SmartGeo apgūst lietotāju darbības un atrašanās vietu, izmantojot fona sakarus 
ar viedtālruni, un pazemina temperatūru, atrodoties prom no mājām, tikai paaugstinot to līdz ideālajai komforta 
temperatūrai uz lietotāja mājās atgriešanās laiku, ietaupot naudu un enerģiju.

Vienkāršas pieskāriena pogas precīzai grīdas apsildes sistēmas vadībai. Tās gludais, neuzkrītošais dizains būs 
piemērots jebkuram mājas interjeram

Viegli uzstādīt. Vienkārši noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Element termostata, izmantojot lietotni MyHeating, 
un tas automātiski izveidos savienojumu ar jūsu WiFi tīklu. 

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 SKU Korpusa krāsa Loks

RSW-01-WH-RG ELM-01-WH-RG Balts Rozā zelts

RSW-01-OB-DC ELM-01-OB-DC Melns Tumšs hroms

Funkcijas un priekšrocības

Element termostata modeļi
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Modelis RSW-01-XX-YY Izmēri  
(samontēts) 86 x 86 x 16 mm

SKU ELM-01-XX-YY

Darba spriegums 230 V AC: 50 Hz Ekrāna izmērs 1.8”

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

Atvienošanas veids 1B tips Uzstādīšanas 
dziļums

Ieteicams: 50 mm aizmugurējā kārba  
Minimums: 35 mm aizmugurējā kārba

Piesārņojuma pakāpe 2 Savietojamība

Elektriskā grīdas apsilde  
Ūdens zemgrīdas apkure  
Centrālā apkures sistēma  

(kombinētie un sistēmas katli ar slēdzi, 
230V maiņstrāva)

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

Relatīvais mitrums 80% Garantija 12 gadi

IP vērtējums IP33 Apstiprinājumi BEAB
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Tehniskās specifikācijas

Kontaktinformācija

Iepakojuma saturs

1 x Elements (displejs un barošanas bāze) 
ar uzstādīšanas rokasgrāmatu

1 x 3 m NTC10K sensors

2 x M3,5 x 25 x 0,6P skrūves

1 x skrūvgriezis

Warmup LV  
www.warmup.lv 
lv@warmup.com  
T: + 371 269 22 677

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


