
Termostat Warmup Element WiFi bol navrhnutý s 
ohľadom na jednoduchosť a štýlové funkcie. Prináša 
energeticky účinné ovládanie vykurovania do všetkých 
podlahových ohrievačov Warmup. Termostat Element 
WiFi, ktorý kombinuje inteligentnú technológiu s 
jednoduchým a moderným dizajnom, je dokonalým 
univerzálnym zariadením na ovládanie vykurovacích 
systémov Warmup.  
 
Element WiFi termostat využíva jednoduché dotykové 
tlačidlá na presné ovládanie systémov podlahového 
vykurovania. Jeho elegantný, nenápadný dizajn sa bude 
hodiť do akéhokoľvek interiéru. 
 
Inštalácia a nastavenie prebieha v priebehu niekoľkých 
sekúnd, stačí naskenovať QR kód na termostatu Element 
pomocou aplikácie MyHeating a automaticky sa pripojí k 
vašej WiFi sieti.  

Element funguje so všetkými našimi pokročilými 
funkciami na úsporu energie v aplikácii MyHeating, ako je 
SmartGeo. SmartGeo je jedinečná technológia vyvinutá 
spoločnosťou Warmup a zabudovaná do aplikácie 
MyHeating, ktorá používa pokročilý algoritmus na 
pochopenie najúčinnejších nastavení tepla v domácnosti. 
 
Funguje automaticky; učí sa zvyky a polohu používateľov 
prostredníctvom komunikácie na pozadí so smartfónom. 
Znižuje teplotu keď sú používatelia mimo domova, a 
zvyšuje ju na ideálnu komfortnú teplotu v čase, keď sa 
užívatelia vrátia domov, čím ušetrí peniaze a energiu.   

Automatické riadenie kúrenia 
Jedinečný system SmartGeo ™ automaticky 
vypne kúrenie, keď nie ste doma

Dôveryhodné zabezpečenie údajov 
Vyvinuté a prevádzkované spoločnosťou 
Warmup v Londýne, so šifrovaním údajov a 
vysokým zabezpečením

Presné ovládanie  
Jednoduché dotykové tlačidlá na presné 
ovládanie systémov podlahového 
vykurovania. Jeho elegantný, nenápadný 
dizajn sa bude hodiť do akéhokoľvek interiéru
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Element WiFi Thermostat
TM

Smart Heating. Simplified.Inteligentné kúrenie. Zjednodušene.



Automatická regulácia vykurovania. SmartGeo sa učí zvyky a polohu používateľov prostredníctvom komunikácie so 
smartfónom na pozadí a znižuje teplotu, keď sú mimo domova, a zvyšuje ju až na ideálnu komfortnú teplotu v čase 
príchodu používateľa domov. Je to úspora peňazí a energie.

Presné ovládanie Jednoduché dotykové tlačidlá na presné ovládanie systémov podlahového vykurovania. Jeho 
elegantný, nenápadný dizajn sa bude hodiť do akéhokoľvek interiéru

Jednoduché nastavenie. Jednoducho naskenujte QR kód na termostate Element pomocou aplikácie MyHeating a 
automaticky sa pripojí k vašej sieti WiFi. 

Predčasný štart podľa počasia. Zapína kúrenie v správnom čase, aby bolo teplo podľa plánu - žiadne prehrievanie 
alebo plytvanie energiou. Zohľadňuje predpoveď počasia, aby bolo teplo práve vtedy, keď je to potrebné, počas 
chladných dní, a zabezpečí aby sa neplytvalo energiou počas teplých dní.

Monitorovanie energie; Grafy energie + nákladov na mobilných zariadeniach, tabletoch a počítačoch.

Záruka 12 rokov ak je nainštalovaný s vykurovacími rohožmi / káblami Warmup.

Model SKU Farba puzdra Pás

RSW-01-WH-RG ELM-01-WH-RG biely Ružové zlato

RSW-01-OB-DC ELM-01-OB-DC Čierny Tmavý chróm

Vlastnosti a výhody

Modely termostatov Element
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Model RSW-01-XX-YY Rozmery 
(zmontovaný) 86 x 86 x 16 mm

SKU ELM-01-XX-YY

Prevádzkové napätie 230 V AC: 50 Hz Veľkosť obrazovky 1.8”

Trieda ochrany Trieda II Snímače Vzduch a podlaha (okolie)

Maximálne zaťaženie 16A (3680W) Typ snímača NTC10k s dĺžkou 3 m  
(možno predĺžiť na 50 m)

Menovité impulzné 
napätie 4000V Prevádzková 

frekvencia 2401 - 2484MHz

Automatická akcia 100 000 cyklov
Max. 
Vysokofrekvenčný 
prenášaný výkon

20dBm

Odpojenie znamená Typ 1B Hĺbka inštalácie Odporúčané: 50 mm nástenný box 
Minimum: 35 mm nástenný box

Stupeň znečistenia 2 Kompatibilita

Elektrické podlahové kúrenie, 
teplovodné podlahové kúrenie, 

Systémy ústredného kúrenia 
(kombinované a systémové kotly s 
so spínaním fázy, vstup 230V AC)

Max. Teplota okolia 40°C Trieda Er-P IV

Relatívna vlhkosť 80% Záruka 12 rokov

Krytie IP IP33 Schválenia BEAB
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Technické špecifikácie

Kontakt

Obsah balenia

1 x Element (displej a napájacia základňa) 
s inštalačnou príručkou

1 x 3m snímač NTC10K

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

1 x skrutkovač

Warmup SK   
www.warmup.sk 
sk@warmup.com   
T: 02/33 00 67 66

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


