
A Warmup 6iE a világ első UFH-termosztátja, amely 
okostelefonos érintőképernyővel rendelkezik, és könnyed 
vezérlést biztosít. Onyx Black vagy Cloud White színben 
kapható, ultra-vékony (16 mm-re a faltól) kialakítással, így 
klasszikus, kortárs, minimalista vagy modern otthonokban 
is jól mutat. Személyre szabhatja a 6iE-t fotóháttérrel, ez 
az egyetlen padlófűtéses termosztát, amely rendelkezik 
ezzel a képességgel.   
 
A beállítás másodpercek alatt elvégezhető, egyszerűen 
szkennelje be a 6iE képernyőjén látható QR-kódot a 
MyHeating alkalmazással, és a készülék automatikusan 
csatlakozik a WiFi hálózathoz.  
 
 
 

A 6iE együttműködik a MyHeating alkalmazásban 
található összes fejlett energiatakarékossági funkcióval, 
például a SmartGeo funkcióval. A SmartGeo a Warmup 
által kifejlesztett és a MyHeating alkalmazásba beépített 
egyedülálló technológia, amely egy fejlett algoritmust 
használ az otthon leghatékonyabb fűtési beállítások 
megértéséhez.    
 
Automatikusan működik; az okostelefonnal folytatott 
háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználó 
szokásait és tartózkodási helyét, és csökkenti a 
hőmérsékletet, amikor a felhasználó távol van 
otthonról, és csak akkor emelkedik fel az ideális komfort 
hőmérsékletre, amikor a felhasználó hazaérkezik, így 
pénzt és energiát takarít meg. 

WiFi Thermostat
TM6iE 

A legokosabb, leghatékonyabb módja a világ legnépszerűbb 
padlófűtésének vezérlésére
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Automatikus fűtés vezérlés  
Az egyedi SmartGeo ™ automatikusan kikapcsolja 
a fűtést, ha nincs otthon

Megbízható adatbiztonság  
Fejlesztette és üzemelteti a Warmup Londonban,  
magas szintű biztonsággal és adat titkosítással



A fűtés automatikus vezérlése. SmartGeo az okostelefonnal folytatott háttérkommunikáció révén megtanulja a 
felhasználó szokásait és tartózkodási helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor távol van otthonról, és csak akkor 
emeli fel az ideális komfort hőmérsékletre, amikor a felhasználó hazaérkezik pénzt és energiát takarít meg.

Prémium ultravékony kialakítás (16 mm-re a faltól), a világ első okostelefon érintőképernyőjével, amely biztosítja 
könnyed vezérlést.

Személyre szabott a 6iE fotóháttérrel, az egyetlen padlófűtéses termosztát, amely rendelkezik ezzel a képességgel.

Könnyen beállítható. Egyszerűen szkennelje be a MyHeating alkalmazással a 6iE-n megjelenő QR-kódot, és a 
készülék automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz.

Időjárás-alapú korai kezdés. A fűtést a megfelelő időben kapcsolja be, hogy a tervezett időpontban meleg legyen 
- nincs túlmelegedés vagy energiapazarlás. Figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést, hogy csak akkor legyen 
meleg, amikor szükséges, még a hideg napokon is, és nem pazarolja az energiát túlmelegedésre a meleg napokon.

Energiafigyelés Energia + költség grafikonok mobilon, táblagépen és asztali számítógépen.

12 év garancia ha Warmup fűtőszőnyeggel/kábellel együtt telepítve.

Modell Ház színe Frekvencia

6IE-01-OB-DC Onyx fekete Sötét króm

6IE-01-CW-LC Felhő fehér Világos króm

Jellemzők és előnyök

6iE modellek
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Modell 6iE-01-XX-YY Méretek 
(összeszerelve 6iE) 90 x 115 x 39 mm

Működési feszültség 230 V AC : 50 Hz Kijelző mérete 3,5 hüvelyk

Védelmi osztály II. osztály Érzékelők Levegő és padló (környezeti)

Maximális terhelés 16A (3680W) Érzékelő típusa NTC10k 3m hosszú (50m-re 
hosszabbítható)

Névleges 
impulzusfeszültség 4000V Működési frekvencia 2401 - 2484MHz

Automatikus művelet 100,000 ciklus
Max. Átvitt 
rádiófrekvenciás 
teljesítmény

20dBm

A kikapcsolás azt jelenti 1B típus Beépítési mélység
Ajánlott: 50 mm-es fali doboz

Minimális: 35 mm-es fali doboz

Szennyezettségi fok 2 Kompatibilitás

Elektromos padlófűtés 
Vizes padlófűtés Központi 

fűtési rendszerek (kombi- és 
rendszerkazánok, 230V AC 

bemenettel)

Max. környezeti 
hőmérséklet 40°C Er-P osztály IV

Relatív páratartalom 80% Garancia 12 év

IP-besorolás IP33 Jóváhagyások BEAB
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Műszaki adatok

Kapcsolat
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

A csomag tartalma

1 x 6iE (kijelző és tápegység) 
telepítési kézikönyvvel

 1 x 3m NTC10K érzékelő

2 x M3,5 x 25 x 0,6P csavarok

1 x csavarhúzó

Warmup HU 
www.warmup.co.hu  hu@warmup.com  T: 06 1 701 3937


