
4iETM SMART WIFI TERMOSTATS

3 GADU
GARANTIJA

3 GADU
GARANTIJA

Smartphone kontrole
Izmantojiet savu viedtālruni, 
planšetdatoru vai datoru, lai kontrolētu 
apkuri tiešsaistē.

Mācīšanās režīms
Uzstādiet 4iETM termostatu, lai tas 
pielāgotu un programmētu apkures laiku 
atbilstoši Jūsu ikdienas režīmam.

Pašregulējošs
Agrā uzsākšanas tehnoloģija nodrošina 
vēlamo temperatūru Jūsu mājā.

Enerģijas pārraudzība
Grafisks attēlojums par Jūsu enerģijas un 
izmaksu patēriņu, ar salīdzinājumu pret 
attiecīgu periodu.

WarmAppsTM

Iegūstiet Jūsu 4iE termostatā tuvāko 7 
dienu laika prognozes.

Gudra aizstāšana
Intuitīva kontrole par apkuri. Nav 
nepieciešamība pārprogrammēt, ja Jūsu 
ikdienā ir izmaiņas

Atbilde enerģijas ekonomijai**
4iETM atrod labākos elektroenerģijas 
piedāvājumus un veidus kā samazināt 
patērēto enerģiju.
** Pieejams tikai Anglijā.

Eksperti rokas stiepiena attālumā
Mūsu tehniskā atbalsta darbinieki ir gatavi 
sniegt nepieciešamo palīdzību.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Spriegums: 230V+/- 15% no 50Hz

Maks. jauda: 16A

Izmēri: 90x110x18 mm 

Ekrāna izmēri: 72x54 mm pilnkrāsu skārienjutīgs ekrāns. 

Devēji (sensori): Kopā ar NTC 10K grīdas zondi (3m) un iebūvētu gaisa sensoru

Programmēšana: Līdz 5 automātiski ieprogrammētiem laikiem dienā, ar jebkādu dienu kombinēšanu

Ja tiek pārtraukta enerģijas pieplūde, 4iETM lejupielādēs visus iestatījumus no interneta, kad elektrība tiks pieslēgta. 

Aizsardzības klase: IP33

Apstiprinājumi: BEAB un CE atbilstības deklarācija

Garantija: 3 gadi

SAVIENOJAMĪBA
4iETM nepārtraukti ir nepieciešama jauda 230VAC  

Saderīgs ar Warmup elektriskajām un ūdens grīdas apsildes sistēmām līdz 16A

Savienojams ar Combi un Sistēmas apkures katliem pievads (230 VAC) 

Īpaši zemam spriegumam un bez- voltu sistēmās, jāizmanto slēdzis. 

Kontrolējams ar viedtālruni, planšetdatoru vai datoru, 4iETM Smart WiFi termostats parāda kā 
izmantot apkuri lietderīgi. Termostats  automātiski nosaka veidu kā vislabāk samazināt enerģijas 
patēriņu, piemēram, nosakot kāda temperatūra Jums ir jāuzstāda, kad Jūs neesat mājās un laiku 
cikos Jums pieslēgt apkuri, pirms Jūs ierodaties mājās. 

4iETM apsilda Jūsu māju energoefektīvi, lai Jūs ieekonomētu vidējo elektrības patēriņu, ik mēnesi, 
saņemot zemākus elektrības rēķinus.

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

Warmup ir apsildāmo grīdu ražotājs, kas nodrošina energoefektīvus apsildes risinājumus, kas atbilst ikvienam projektam un cilvēku vēlmēm. Warmup tiek pārstāvēts un pārdots 
vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē. Mēs piedāvājām apsildāmo grīdas sistēmas, tostarp hidrauliskās (silta ūdens) un elektriskās sistēmas. 

Warmup ir plašas zināšanas un inovatīva pieeja apsildāmo grīdu risinājumiem, kas ļauj gan patērētājiem, gan tirdzniecības speciālistiem iegūt visefektīvāko elektrisko apsildes 
risinājumu vai uz ūdens balstītu apsildes sistēmu to projektiem. Warmup piedāvā labākās garantijas tirgū, papildus tehniskajam atbalstam visos iegādes, uzstādīšanas un 
ekspluatācijas posmos.

Izmantojiet mūsu tiešsaistes produktu meklētāju, lai Izvēlētos perfektu, modernu un efektīvu risinājumu tieši Jums.   

Tūlītēja izmaksu ekonomija
Apsildāmo grīdas apsilde ir par 10 – 15% 
efektīvāka, nekā klasiskā apsildes sistēma

Brīva vieta pie sienas
Nav radiatoru – vairāk brīvas vietas un 
neierobežotas dizaina iespējas

Mūža garantija
Lielākā daļa sistēmu ir nodrošinātas
ar mūža garantiju.

WARMUP IESAKA ENERGOEFEKTĪVU GRĪDU 
APSILDES SISTĒMU. 

Melns

Mākoņu balts

Gaišs porcelāns 


