Smart
varmesystem
med trådløse termostater
og smarttelefon kontroll
for hvert rom

DE TAL JER T OVER SIK T

Få mest mulig
ut av hvilket som
helst vannbaserte
gulvvarmesystem.

Styr varmen i hjemmet ditt fra hvor som helst
SmartHeat er på nettet, iOS og Android.

APPER

WEB-APPLIKASJON

Dette er det ideelle
verktøyet for å overvåke
og kontrollere
varmesystemet i huset
ditt.
AirPatrol SmartHeat
programmet er det mest
intuitive system for
varmestyring.
Alt du trenger å vite om
varmesystemet i huset
ditt, er med deg overalt.

VARSLER FOR
HVER SONE / ROM
Sett timere for hvert
rom slik at du har
perfekt temperatur til
enhver tid.
Aktiver varslinger og
slapp av, systemet vil gi
deg beskjed hvis noe er
unormalt.

Dette er
hovedverktøyet
for kontroll. Webapplikasjonen vil gi
den mest avanserte
opplevelse av systemet.
Alle funksjoner til
SmartHeat
kan stilles, tilpasset,
overvåkes og
styres fra dette
hovedkontrollsenteret.

STYR ALT ELEKTRISK UTSTYR
Enkelt å koble til tilleggsvarmer for
ekstreme værforhold. Nå vil den
automatisk slå seg på basert på ute
temperatur, tidsinnstilling eller bare
styres manuelt med telefonen. ElKjele, sirkulasjonspumpe og andre
enheter kan også styres.

ALT SKJER MED BARE ET
ENKELT KLIKK
Alt det viktigste er på det
første skjermbildet.
ECO - slå av / på bortemodus
når du forlater hjemmet for
lengre perioder.
Systemmeldinger
Relékontroll

FÅ
SMARTHEAT
APP!

TRÅDLØSE TERMOSTATER
Slank og
smart måte for
kontroll av
temperraturen
i et hvert rom

Utrolig enkel å bruke
Klar bakgrunnsbelyst skjerm gjør at den er lett å lese av. Elegant design uten knapper vil
passe inn til ethvert interiør. Innstillingene endres umiddelbart og kan også gjøres fra en
smarttelefon eller web-applikasjon.
Inkludert
SmartHeat trådløse termostater bruker 3 AAA-batterier som strømkilde Batteriene samt alt
annet du trenger for å sette opp termostaten er inkludert i pakken. Et sett med batterier vil
vare i ca 2 år og RoomUnit vil gi deg beskjed når det er på tide å skifte dem.

Tekniske spesifikasjoner
RoomUnit Termostat typer

2: Normal / Med og uten infrarød gulvføler

Kommunikasjon og medier

Radio, 868MHz sub-GHz

kommunikasjon område

Opp til 300m * / 50m **

* I åpent felt / ** Innendørs

Strømkilde

3xAAA batterier

Inkludert i pakken

Batterilevetid

2 år

Skjerm

Bakgrunnslys

Hvit LED

Sensorer

Temperatursensor

-30..80 °C

Fuktighet sensor

0-100%

Dataframvisning

WITH AND WITHOUT
INFRARED FLOOR SENSOR

SmartHeat RoomUnits
SmartHeat RoomUnit termostater er plug-and-play-enheter som overvåker og styrer
temperaturen i dine rom.
Alle rom, alle gulv
Det finnes to typer SmartHeat trådløse termostater - med og uten en infrarød gulvføler.
RoomUnit termostat med infrarød gulvføler sørger for at badegulvet er satt til den ideelle
temperatur, og at mer krevende gulvflater er sikret. Den trådløse termostaten vil ta seg av
alle andre rom.

Romtemperatur
Sett-punkt temperatur

5..30 °C

Utetemperatur

-30..80 °C

Gulvtemperatur (IR-sensor)

5..40 °C

Modus

Normal, ECO, Timer, MIN

batternivå

4 nivåer

Trådløst signal

3 nivåer

Beskyttelse type, IP-klasse

IP20

Dimensjoner

88x88x26mm (LxBxH)

Vekt

155g (125g uten batterier)

Pakningsstørrelse

134x122x55mm (LxBxH)

Pakkens vekt

300g

Lagringstemperatur / fuktighet

-30..+70 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

Driftstemperatur / fuktighet

-10+50 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

RoomUnit Termostat EAN-kode

4742859012136

RoomUnit Termostat med IR EAN-kode

4742859012143

TRÅDLØSE TERMOSTATER
RoomUnit skjerm
med hvitt LED-baklys

Opp-knapp
øke temperaturinnstillingen
hold i 5 sek for å vise sonenummer

Batterilampe
signalindikator Radio
Skjermlås indikator

ModusIndikator
MIN-modus
ECO-modus
TIDSUR
IR gulvføler indikator *
Smart seksjon
Gjeldende romtemperatur
Sett-punkt temperatur
sonenummer indikator
indikator sammenkoblingsmodus
Feilkode nummer
Oppvarmingsmodus aktiv indikator

Indikator visningsmodus
SET - punkt temperatur
SONE - sonenummer
Sammenkobling - RoomUnit er i
sammenkoblingsmodus
FEIL - feilnummeret vises

Nåværende
gulvtemperatur *

Temperaturgrenser gulv *
Minimum gulvtemperatur
Maksimal gulv tempeartur

Batteriholder
3x AAA-batterier

Nåværende utetemperatur **

RoomUnit bakside /
Veggkontakt plate

* Bare for RoomUnits med IR-sensor
** Kun når sensor for utetemperatur er koblet til kontrollenheten

Ned-knapp
redusere temperaturinnstillingen
hold i 5 sek for å låse skjermen

Serienummer etikett

IR gulvføler *

Sammenkoblingsknappen

SMARTHEAT ALT-I-ETT KONTROLLENHET
Vår
smarteste
temperaturkontroll for
ditt hjem

Kabelsenter, port, relé, temperatursensorer,
M-Bus-tilkoblinger
Kontrolleneheten er sentralen for AirPatrol SmartHeat system. Den kan kobles til hvilken som helst
samlestokk for vannbaserte gulvvarmesystem. Den kan da kontrollere oppvarmingen av hvert rom
individuelt og skape ideelle temperaturer i hele huset, samtidig som du sparer på strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner
Antall varmesoner

10

opp til 10 forskjellige soner / RoomUnits

Min / Max antall RoomUnit Termostater

1 / 10

minst en RoomUnit kreves

Maks antall aktuatorer

1 rom = 2 aktuatorer

opp til 2 aktuatorer for en tilkoblingsport

10 rom = 20 aktuatorer

maksimum 20 aktuatorer pr ControlUnit

1x Utetemperatur

1x inkludert i pakken, 5m kabel, -30 ..+80 ° C

6x Ulike temperaturer

3x inkludert i pakken, 3m kabel, -30 ..+80 ° C

Aktuator

Normalt åpen / normalt lukket

Velges fra ControlUnit

Beskyttelsesfunksjon for ventil

En åpne / lukke-syklus per 84 timer Beskytter ventiler fra å bli sittende fast

System frostbeskyttelsesmodus

System min temperaturen er 5 ° C

Beskytter rør og varmesystem mot å fryse

Tilkoblingsporter for reléer

3x 6A (3x 1400W @ 230V)

For ulike elektriske apparater

Kommunikasjonsporter

1x LAN

Internett-forbindelse

2x M-BUS

Energimåler, opvarmingsmåler, vannmåler, etc.

Tilkoblingsporter for temperatursensorer

Tilkoblingsporter for CU kraft

1x 230V

Tilkoblingsporter for aktuator ventil kraft

1x 230V

24V med ekstern transformator (ikke inkludert)

Kommunikasjonskanaler

Ethernet LAN

Internett-forbindelse

WiFi 2,4GHZ, b/g/n

Internett-forbindelse

Radio, 868MHz sub-GHz

RoomUnit tilkobling

RoomUnit

AirPatrol SmartHeat RoomUnit Termostat

Smartphone applikasjon

Android, iOS

WEB

PC, MAC

Kommunikasjonsverktøy

Beskyttelse type, IP-klasse

IP20

Dimensjoner

340x210x48,5mm (LxBxH)

Vekt

1730g

Pakningsstørrelse

270x350x120mm (LxBxH)

Pakkens vekt

2100g

Lagringstemperatur / fuktighet

-30..+70 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

Driftstemperatur / fuktighet

-10+50 ° C / 10 ..95 %, ikke-kondenserende

EAN-kode

4742859012129

Antenner inkludert, L260mm uten antenner

VALG FOR KOBLING
temperatursensorer

WiFi

Radio
Sub GHz

Kommunikasjon
kanaler
LAN

Relèforbindelse

M-BUS-tilkobling

SYSTEMOVERSIKT

Fortsett å rulle, dette er bare begynnelsen!

Ledningsnett for tilkobling av
aktuator ventil

KOMMUNIKASJONSKANALER
TRÅDLØS KONTROLL UANSETT HVOR DU ER
SmartHeat ControlUnit er koblet til Internett via LAN og WiFi-tilkobling og kan
enkelt betjenes via smarttelefon eller webapplikasjon.

RoomUnit trådløse
termostater

Radio
Sub GHz

WiFi

Smartphone og web-applikasjon

ControlUnit

LAN

Ruter

MED OG UTEN INFRARØD
GULVFØLER

LEDNINGSNETT FOR TILKOBLING AV AKTUATOR VENTIL
ACTUATOR FORSYNING
ControlUnit har 10 spenningsfrie reléutganger som kan brukes
til å styre enten 230V eller 24V aktuatorer.
Aktuator reléutgangene kan brukes til å slå på strømmen. 230V
AC strøm kan sendes til aktuatorene ved hjelp av egnede kabler.

KONTROLLERER OPPTIL 10 ROM
En enkelt ControlUnit er i stand til å kontrollere
10 forskjellige rom eller eller 20 kurser totalt,
derfor passer det perfekt selv for store boliger.

For å bruke 230V AC aktuatorer, forbindes strømforsyning
L terminal til VAC terminalen på aktuatoren. Forbind
strømforsyningen N-terminal til terminal COM på aktuator
forsyningen.
For å bruke 24V aktuatorer må en ekstern transformator brukes
til å overføre strøm fra 230V til 24V.
BYTTE STRØMNETTET 230V AC AKTUATORER

Bryter for å velge
aktuatorer
NO / NC
(normalt åpen /
normalt lukket)

For å bytte en 230V AC forsyning med aktuatorens releer,
koble VAC terminal for ønsket aktuator-utgang på ControlUnit
til linjeinngang (L) terminal på aktuatoren. Koble COM terminal
på aktuator-utgangen fra ControlUnit til den nøytrale (N)
terminalen på aktuatoren. Sørg for jording til aktuatorer.
24V
POWER SUPPLY

Manifold

Den maksimale
aktuatorbelastning
med alle tilknyttede
aktuatorer må ikke
overstige 4A, 230V
under oppstart.
Vær oppmerksom på at
den normale tilstanden
i aktuator releer kan
settes til normalt åpen
eller normalt lukket ved
hjelp av glidebryteren på
høyre side av ControlUnit.

Aktuatorer

Strøm for aktuatorer
230V eller 24V

TEMPERATURSENSORER
IDEELLE TEMPERATURER OVERALT
I tillegg til å sette den ideelle romtemperatur i hele huset, kan ControlUnit overvåke opptil
6 temperatursensorer + utetemperaturen for å skape mest mulig behagelig innetemperatur.
SMART KONTROLL MED TEMPERATURSENSORER
SmartHeat gjør det mulig å overvåke ulike temperaturer. Koble temperatursensor til ControlUnit og den vil begynne å lese
av f. eks. vanntemperatur til gulvene, tappevanntemperatur, utetemperatur, etc. Den er så smart at den selv beregner
temperaturforskjeller for deg hvis det er nødvendig. Koble til opptil seks temperatursensorer for å måle alle de forskjellige
temperaturene pluss utetemperatur.
SIKRE DITT HJEM
Still inn, og motta varsling i tilfelle noen temperaturgrenser overstiges.

Returvan
Oppvarming av vann
KOBLE
TEMPERATURSENSORER
ControlUnit har syv
(7) temperatursensor
innganger for platina
motstandstemperatur
detektorer av typen
PT1000 (RTD). Det er seks
(6) innganger for å måle
innetemperaturen og en for å
måle utetemperaturen.
2 -wire temperatursensorer
kan kobles til ControlUnit uten
å ta hensyn til polariteten av
hver enkelt sensor.

Varmtvann

Utetemperatur

RELÈ TILKOBLINGER
MAKSIMALE BESPARELSER
ControlUnit kan kobles til alle relevante
elektriske enheter som for eksempel en el-kjele,
sirkulasjonspumpe eller en elektrisk ovn.
SmartHeat ControlUnit vil sørge for at det ikke
sløses med elektrisitet ved å slå utstyret av
eller på når det er nødvendig.

UNIVERSAL RELEER
ControlUnit har tre (3) spenningsfrie generelle
reléutganger som kan brukes til å styre aktuatorer eller
andre elektriske apparater.
Aktuator reléutgangene kan brukes til å slå på strømmen.
230V AC spenning kan sendes til de generelle releene.

Kjele

Srkulasjonspumpe
for varmtvann

Radiator

M-BUS TILKOBLINGER
TOTAL OVERSIKT
SmartHeat ControlUnit kan kobles
til en varmemåler og elektrisk
måler, og web eller smarttelefon
programmet vil gi deg en detaljert
oversikt over energiforbruket.
Dette vil hjelpe deg å spare enda
mer!

M-BUS-TILKOBLING
ControlUnit har to (2) 2-leders
kommunikasjonsporter for tilkobling av
M-BUS målingsenheter. Flere typer av
M-Bus målere kan benyttes, som for
eksempel varme eller elektrisitet.
ControlUnit støtter tilkobling av opptil tre
(3) uavhengige målingsenheter via M-Bus.
For å koble mer enn to (2) måleenheter
kan de kobles ved hjelp av parallell, direkte
eller serie kobling.
Den maksimale kabellengden mellom en
enkelt M-Bus måler og ControlUnit må ikke
overstige 30 meter.

Elektrisitet eller
varmemåler

Koble 3 M-Bus måler til
ControlUnit

Klar, ferdig, gå!
SmartHeat produktpakker er satt sammen slik at du har alt du trenger for å
installere systemet og begynne med smart oppvarming.
RoomUnits er ferdig montert til å tas ut av esken og monteres på veggen.
Intuitive plug-and-play-funksjoner gjør at nesten alle kan installere RoomUnit
trådløse termostater uten hjelp av hurtigveiledningen.
ControlUnit er utstyrt med 4 temperatursensorer, lettvinte kabelfester og
alt som er nødvendig for å skape et helt funksjonelt SmartHeat system. Litt
ekstra verktøy for montering kan være nødvendig.

PAKKEN INNEHOLDER

PAKKEN INNEHOLDER

PAKKEN INNEHOLDER

ControlUnit

RoomUnit trådløs termostat med

RoomUnit trådløs termostat

Brukerveiledning

Infrarød gulvføler

3x AAA-batterier

3x 3m temperatursensorer

3x AAA-batterier

Hurtigveiledning

1x 5m temperatursensor

Hurtigveiledning

Tilkobling til vegg

Lettvinte kabelfester

Tilkobling til vegg

Tape

Tape

