TERMOSTATUL 4iETM SMART WIFI
The world’s best-selling floor heating brand™

Controlat de la un smartphone, tabletă sau calculator, termostatul inteligent 4iETM Wi-Fi învață
cum utilizați încălzirea și modul unic în care casa dvs.reacționează. Acesta sugerează în mod
automat modalități pentru dvs. de a economisi energie, cum trebuie setată temperatura atunci
când nu sunteți acasă și când ar trebui oprită încălzirea mai devreme.
4iETM găsește căi inteligente să încălzească mai eficient casa dvs. pentru a economisi în medie
150€ pe factura de energie.
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Alb

GARANŢIE

CARACTERISTICI CHEIE
Control Smartphone
Folosiți smartphone-ul, tableta sau
calculatorul pentru a controla on-line
încîlzirea

Reglaj automat
Tehnologia timpurie start asigură
casa dvs. la temperatura potrivită la
momentul potrivit

Modul de învățare
Setați 4iE pentru a vă învăța
programul și pentru a programa
încălzirea singur

Monitorizare de energie
Afișarea grafică a utilizării de energie
și a costurilor, cu comparații

WarmAppsTM
Luați aplicații pe 4iE ta pentru prognoza
meteo locală pe 7 zile
Suprareglări inteligente
Control intuitiv al încălzirii dvs. Nu este
nevoie să-l reprogramați dacă rutina
dvs.se modifică.

Sfaturi de economisire a energiei
4iE vă găsește oferte de energie mai
bune și modalități inteligente pentru a
reduce utilizarea dvs.
Experți în mână
Liniile noastre de asistență telefonică
sunt disponibile pentru a oferi suport
tehnic

DATE TEHNICE
Tensiune de alimentare: 230V +/- 15% la 50Hz
Ieșire Max: 16A
Dimensiuni: 90 x 110 x 18mm (necesită 35mm adâncime BackBox)
Ecran: 72 x 54 mm full color touch screen
Senzori: Livrat cu NTC 10K sondă podea (3m) și senzor de aer
Programare: Până la 5 perioade de confort pe zi, cu orice combinație de zile
În caz de pană de curent, 4iE va descărca toate setările de pe internet, până când revine energia electrică
Grad protecție: IP33
Aprobări: BEAB, CE
Garanție: 3 ani

COMPATIBILITATE
4iE necesită putere de 230 V în orice moment
Compatibil cu sisteme electrice si hidraulice Warmup de încălzire prin pardoseală până la 16A
Compatibil cu Combi și cu sisteme de boilere cu comutator direct (230 V) de intrare
Pentru sistemele cu tensiune extra-joasă și fără potențial, trebuie utilizat un contactor

WARMUP RECOMANDĂ EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ A ÎNCĂLZIRII PRIN PARDOSEALĂ
Rentabilitate
Încălzirea prin pardoseală izolată este
cu 10-15% mai eficientă.

Eliberați spațiu perete
Fără radiatoare înseamnă spațiu
suplimentar și libertate de design.

Garanție pe viață
Vine standard cu sistemele noastre de
încălzire premium.

Warmup este un producător de încălzire prin pardoseală, care furnizează soluții de încălzire eficiente energetic pentru a se potrivi fiecarui proiect. Operăm în peste 50 de țări,
oferim o varietate de sisteme de încălzire prin pardoseală, hidraulic (apă caldă) și sisteme electrice.
Cunoștințele vaste Warmup și abordarea inovatoare a încălzirii prin pardoseală permit, atât consumatorilor, cât și profesioniștilor comerciali să aibă sistemele electrice de
încălzire cele mai eficiente, precum și sisteme de încălzire pe bază de apă, pentru proiectele lor. Warmup oferă cele mai bune garanții pe piață, având suport tehnic 24/7 pe tot
parcursul anului și produse de încălzire de înaltă calitate.
Utilizați site-ul nostru pentru a găsi soluția perfectă, modernă și eficientă de încălzire pentru proiectul dvs. sau contactați echipa noastră de vânzări.
0742 882 002
www.warmupromania.ro
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