
A Warmup Element WiFi termosztátját az egyszerűség és 
a stílusos funkcionalitás szem előtt tartásával tervezték. 
Energiatakarékos fűtésszabályozást biztosít minden 
Warmup padlófűtéshez. Az intelligens technológiát 
az egyszerű, modern dizájnnal ötvöző Element WiFi 
termosztát tökéletes, sokoldalú eszköz a Warmup fűtési 
rendszerek vezérlésére.  
 
Az Element WiFi termosztát egyszerű érintőgombokat 
használ a padlófűtési rendszerek pontos 
vezérléséhez. Elegáns, nem feltűnő kialakítása minden 
lakberendezéshez illeszkedik.  
 
A telepítés és beállítás néhány másodperc alatt 
megtörténik, egyszerűen szkennelje be a QR -kódot 
az Element termosztáton a MyHeating alkalmazás 
segítségével, és automatikusan csatlakozik a WiFi 
hálózathoz.  

Az Element a MyHeating alkalmazás minden fejlett 
energiatakarékos funkciójával működik, mint például 
a SmartGeo. A SmartGeo egy egyedülálló technológia, 
amelyet a Warmup fejlesztett ki, és beépített a MyHeating 
App alkalmazásba, amely fejlett algoritmust használ 
az otthoni leghatékonyabb hőmérséklet beállítások 
megértéséhez.  
 
Automatikusan működik; okostelefonnal történő 
háttérkommunikáció révén megtanulja a felhasználók 
rutinjait és helyét, és csökkenti a hőmérsékletet, amikor 
a felhasználó nincs otthon, és csak ia megfelelő időben 
éri el az ideális komforthőmérsékletet, hogy a hazaérkező 
felhasználó pénzt és energiát takarítson meg.   

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

Pontos vezérlés  
Egyszerű érintőgombok a padlófűtési 
rendszerek pontos vezérléséhez . Elegáns, 
nem feltűnő kialakítása bármilyen otthoni 
dekorációhoz illik
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Áttekintés
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Element WiFi Thermostat
TM

Smart Heating. Simplified.Intelligens fűtés. Egyszerűsítve.



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 ezzel pénzt és energiát takarít meg.

Egyszerű érintőgombok a padlófűtési rendszer pontos vezérléséhez. Elegáns, nem feltűnő kialakítása minden 
lakberendezéshez illeszkedik

Könnyen beállítható. Egyszerűen szkennelje be az Element termosztáton található QR-kódot a MyHeating 
alkalmazással, és az automatikusan csatlakozik a WiFi hálózatához. 

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

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

12 év garancia Warmup fűtőszőnyeggel/kábellel együtt telepítve.

Modell SKU Ház színe Frekvencia

RSW-01-WH-RG ELM-01-WH-RG Fehér Rózsaarany

RSW-01-OB-DC ELM-01-OB-DC Fekete Sötét króm

Jellemzők és előnyök

Element termosztát modellek
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Modell RSW-01-XX-YY Méretek 
(összeszerelve) 86 x 86 x 16 mm

SKU ELM-01-XX-YY

Működési feszültség 230 V AC: 50 Hz Kijelző mérete 1.8”

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
Maximális átvitt 
rádiófrekvenciás 
teljesítmény

20dBm

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

A csomag tartalma

1 x Element (kijelző és tápegység) 
telepítési kézikönyvvel

1 x 3 m -es NTC10K érzékelő

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

1 x csavarhúzó
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