
Viedā apkures 
sistēma
ar bezvadu termostatiem un 
viedtālruņa kontroli katrai 
telpai

D E T A L I Z Ē T S  P Ā R S K A T S

Iegūstiet visu no 
jebkuras ūdens 

zemgrīdas apkures 
sistēmas



INTERNETA 
APLIKĀCIJA

Šis ir galvenais 
kontroles instruments. 

Interneta aplikācija 
sniegs jums 

progresīvāko sistēmas 
pieredzi. 

Visu attiecībā uz 
SmartHeat var iestatīt, 

pielāgot, kontrolēt un 
vadīt no šā galvenā 

kontroles centra.

Kontrolējiet apkuri savā mājā no jebkuras vietas. 
SmartHeat ir internetā, iOS un Android.

MOBILĀ APLIKĀCIJA

Šis ir ideāls instruments, 
lai kontrolētu un vadītu 
jūsu mājas apkures 
sistēmu.

Aplikācija AirPatrol 
SmartHeat ir intuitīvākā 
apkures kontroles 
aplikācija.

Viss, kas jums ir jāzina 
par savu mājas apkures 
sistēmu ir ar jums, kur jūs 
neatrastos. 

IEGŪSTIET 
APLIKĀCIJU 

SMARTHEAT!

PAZIŅOJUMI PAR KATRU 
ZONU / TELPU

Iestatiet taimerus katrai 
telpai, lai jums būtu 
perfekta temperatūra 
jebkura laikā.

Ieslēdziet paziņojumus 
un atpūtieties, sistēma 
paziņos jums, ja kaut kas 
ir ārpus robežām.

KONTROLĒJIET JEBKURU 
ELEKTRISKO IERĪCI

Viegli pieslēdziet rezerves sildītāju 
ārkārtas ziemas apstākļiem. 
Tagad tas automātiski ieslēgsies, 
pamatojoties uz ārpustelpu 
temperatūru, vai iestatiet taimerus, 
vai vienkārši kontrolējiet to manuāli 
ar savu tālruni. 

Var kontrolēt arī boileru, cirkulācijas 
sūkni un citas ierīces.

VISS TIEK IZDARĪTS AR 
VIENU KLIKŠĶI

Visas svarīgākās lietas ir 
pirmajā ekrānā.

EKO – aizbraucot no mājām 
uz ilgu periodu, ieslēdziet/
izslēdziet prombūtnes 
režīmu. 
Sistēmas paziņojumi
Releju kontrole



Izveido 
viedāko 
apkures 
sistēmu

SMARTHEAT ALL-IN-ONE CONTROLUNIT

Tehniskā specifikācija
Apkures zonu skaits 10 līdz 10 dažādām zonām / RoomUnit

Minimālais / maksimālais RoomUnit termostatu 
skaits

1 / 10 nepieciešams vismaz 1 RoomUnit

Maksimālais spēka pievadu skaits 1 telpa = 2 spēka pievadi līdz 2 spēka pievadiem uz vienu pieslēguma 
portu

10 telpas = 20 spēka pievadi Maksimāli 20 spēka pievadi uz vienu ControlUnit

Pieslēguma porti temperatūras devējiem 1x ārpustelpu temperatūra 1 iekļauts iepakojumā, 5 m kabelis, -30..+80 °C

6x dažādas temperatūras 3 iekļauti iepakojumā, 3 m kabelis, -30..+80 °C

Spēka pievada tips Parasti atvērts / Parasti aizvērts Izvēlams no ControlUnit

Vārsta aizsardzības funkcija 1 atvērts/aizvērts cikls 84 stundu laikā Aizsarga vārstus pret iesprūšanu

Sistēmas aizsardzības pret salnu režīms Sistēmas minimālā temperatūra ir 5 °C Aizsarga caurules un apkures sistēmu pret 
sasalšanu

Pieslēguma porti relejiem 3x 6 A  (3x 1400 W,230 V) Dažādām elektriskajām ierīcēm

Komunikācijas porti 1x LAN Interneta pieslēgums

2x M-BUS Elektrības skaitītājs, apkures skaitītājs, ūdens 
skaitītājs, utt.

CU jaudas pieslēguma porti 1x 230 V

Spēka pievadu vārstu jaudas pieslēguma porti 1x 230 V 24 V ar ārējo transformatoru (nav iekļauts)

Sakaru kanāli Ethernet LAN Interneta pieslēgums

WiFi 2,4 GHz, b/g/n Interneta pieslēgums

Radio, 868 MHz sub-GHz RoomUnit pieslēgums

Sakaru instrumenti RoomUnit AirPatrol SmartHeat RoomUnit termostats

Viedtālruņa aplikācija Android, iOS

WEB PC, MAC

Aizsardzības tips, IP klase IP20

Izmēri 340x210x48,5 mm (GxPxA) Antenas iekļautas, G 260 mm bez antenām

Svars 1730 g

Iepakojuma izmēri 270x350x120 mm (GxPxA)

Iepakojuma svars 2100 g

Uzglabāšanas temperatūra / mitrums -30..+70 °C / 10-95%, bez kondensāta

Darba temperatūra / mitrums -10..+50 °C / 10-95%, bez kondensāta

EAN kods 4742859012129

ControlUnit ir AirPatrol SmartHeat sistēmas centrs. To var pieslēgt jebkuras ūdens zemgrīdas apkures 
sistēmas cauruļvadam. Pēc tam tas var sākt kontrolēt katras telpas apkuri individuāli, radot ideālu 
temperatūru visā jūsu mājā, palīdzot jums ietaupīt uz enerģijas izmaksām.

Vadojuma centrs, vārteja, releji, temperatūras 
devēji, M-Bus pieslēgumi



Tehniskā specifikācija

SmartHeat RoomUnit termostati ir “ieslēdz un strādā” ierīces, kas kontrolē un vada jūsu telpu 
temperatūru.

Jebkurā telpā, jebkurā stāvā
Ir divu tipu SmartHeat bezvadu termostati – ar un bez infrasarkanā grīdas devēja. RoomUnit 
termostats ar infrasarkano grīdas sensoru nodrošina, ka jūsu vannas istabas grīda ir iestatīta 
uz ideālo, un ka prasīgākas grīdas virsmas tiek uzturētas drošībā. Parasts bezvadu termostats 
parūpēsies par visām pārējām telpām.

Fantastiski viegli lietošanā
Skaidrs displejs ar aizmugurgaismojumu padara rādījumu pārbaudi vieglu acīm. Elegants 
dizains bez pogām iederēs jebkura stila interjerā. Iestatījumu maiņa ir intuitīva, un to var 
izdarīt uz viedtālruņa vai interneta aplikācijā.

Viss iekļauts
SmartHeat bezvadu termostati barošanai izmanto 3 AAA baterijas. Baterijas, kā arī viss 
pārējais, kas jums nepieciešams, lai iestatītu termostatu, ir iekļauts iepakojumā. Bateriju 
komplekts ilgs apmēram 2 gadus, un RoomUnit paziņos jums, kad ir laiks tās mainīt.

RoomUnit termostatu tipi 2: Normāls / Ar un bez infrasarkanā grīdas devēja

Sakaru kanāls Radio, 868 MHz sub-GHz

Sakaru rādiuss līdz 300 m* / 50 m** * Atklātā laukā / ** Telpā

Barošanas avots 3 AAA baterijas Iekļauts iepakojumā

Baterijas kalpošanas laiks ~2 gadi

Ekrāns Gaismas diožu aizmugurgaismojums Balta gaismas diode

Devēji Temperatūras devējs -30..80 °C

Mitruma devējs 0-100%

Displeja informācija Telpas temperatūra

Kontroles punkta temperatūra 5..30 °C

Ārpustelpu temperatūra -30..80 °C

Grīdas temperatūra (infrasarkanais devējs) 5..40 °C

Režīms Normal, ECO, Timer, MIN

Bateriju līmenis 4 līmeņi

Bezvadu signāls 3 līmeņi

Aizsardzības tips, IP klase IP20

Izmēri 88x88x26 mm (GxPxA)

Svars 155 g (125 g bez baterijām)

Iepakojuma izmēri 134x122x55 mm (GxPxA)

Iepakojuma svars 300 g

Uzglabāšanas temperatūra / mitrums -30..+70 °C / 10-95%, bez kondensāta

Darba temperatūra / mitrums -10..+50 °C / 10-95%, bez kondensāta

RoomUnit termostata EAN kods 4742859012136

RoomUnit termostata ar infrasarkano devēju 
EAN kods

4742859012143

Mierīgs
un vieds veids, 

kā kontrolēt 
temperatūru
jebkurā telpā

SmartHeat RoomUnit
WITH AND WITHOUT  
INFRARED FLOOR SENSOR

BEZVADU TERMOSTATS



BEZVADU TERMOSTATI
RoomUnit displejs

ar baltu gaismas diožu 
aizmugurgaismojumu

Displeja režīma indikators
SET - kontroles punkta temperatūra

ZONE - zonas numurs
PAIRING - RoomUnit ir pārošanas režīmā

ERROR - tiek uzrādīts kļūdas numurs

Viedā sadaļa
Pašreizējā telpas temperatūra
Kontroles punkta temperatūra
Zonas numura indikators
Pārošanas režīma indikators
Kļūdas koda numurs
Aktīva apkures režīma indikators

Pašreizējā grīdas temperatūra*

Poga uz leju
samazināt kontroles punkta temperatūru

turēt 5 sek., lai bloķētu ekrānu

* Tikai RoomUnit ar infrasarkano devēju
** Tikai, ja ārpustelpu temperatūras devējs ir pieslēgts ControlUnit

Pašreizējā ārpustelpu temperatūra**

Grīdas temperatūras limiti*
Minimālā grīdas temperatūra

Maksimālā grīdas temperatūra

Bateriju indikators
Radio signāla indikators
Ekrāna bloka indikators

Poga uz augšu
palielināt kontroles punkta temperatūru
turēt 5 sek., lai parādītu zonas numuru

Režīma indikators
Režīms MIN
Režīms EKO
Taimera režīms
Infrasarkanā grīdas devēja indikators*

RoomUnit aizmugurējā puse 
/ Sienas konektora plāksne

Bateriju turētājs
3 AAA baterijas

Pārošanas pogaInfrasarkanais 
grīdas devējs*

Sērijas numura uzlīme



Releja pieslēgums

M-BUS pieslēgums

PIESLĒGUMA OPCIJAS

SISTĒMAS PĀRSKATS
Ritiniet tālāk, tas ir tikai sākums!

Sakaru
kanāli

WiFi

LAN

Radio
Sub GHz

Vadojuma centrs spēka pievadu 
vārstu pieslēgumiemTemperatūras devēji

Barošanas avots

ControlUnit nepieciešams 230 V 
maiņstrāvas tīkla pieslēgums spailēm L, N 
un PE. 

PĀRLIECINĀTS, KA VISS VADOJUMS 
IR VEIKTS SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM 
ELEKTRISKAJIEM NOTEIKUMIEM.

Pēc vadojuma pabeigšanas uzstādīt vāku 
uz ControlUnit, izmantojot komplektā 
esošo skrūvi un kontrpaplāksni. 



AR UN BEZ INFRASARKANĀ 
GRĪDAS DEVĒJA

SAKARU KANĀLI

WiFi

LAN

Maršrutētājs

Radio
Sub GHz

BEZVADU KONTROLE, KUR JŪS NEATRASTOS
SmartHeat ControlUnit ir pieslēgts internetam caur LAN un WiFi pieslēgumu un ir 

viegli lietojams ar viedtālruni vai interneta aplikācijā.

RoomUnit bezvadu 
termostati

ControlUnit

Viedtālrunis un 
interneta aplikācija



VADOJUMA CENTRS SPĒKA PIEVADU VĀRSTU PIESLĒGUMIEM

KONTROLĒ LĪDZ 10 TELPĀM
Viens ControlUnit spēj kontrolēt kopā 10 

dažādas telpas vai 20 kontūras, kas padara to 
perfekti piemērotu pat milzīgai mājai.

Pārslēgt, lai izvēlētos 
spēka pievadu tipu 

NO / NC 
(parasti atvērts / 
parasti aizvērts)

Spēka pievadu barošana 
230 V vai 24 V

Cauruļvads

Spēka pievadi

SPĒKA PIEVADU BAROŠANA

ControlUnit ir 10 bezsprieguma releju izvadi, ko var izmantot, lai 
kontrolētu 230 V vai 24 V spēka pievadus.

Spēka pievadu releju izvadus var izmantot, lai pārslēgtu 
barošanu zem sprieguma. 230 V maiņstrāvas sprieguma 
barošanu var padot uz spēka pievadiem, izmantojot 
savienotājvadus.

Lai izmantotu 230 V maiņstrāvas spēka pievadus, savienot 
barošanas avota L spaili ar spēka pievada barošanas VAC spaili. 
Savienot barošanas avota N spaili ar spēka pievada barošanas 
COM spaili.

Lai izmantotu 24 V spēka pievadus, ir jāizmanto ārējais 
transformators, lai transformētu spriegumu no 230 V uz 24 V.

PĀRSLĒGŠANAS TĪKLA 230 V MAIŅSTRĀVAS SPĒKA PIEVADI

Lai pārslēgtu 230 V maiņstrāvas barošanu zem sprieguma 
ar spēka pievadu relejiem, pieslēgt ControlUnit vēlama spēka 
pievada izvada VAC spaili ar spēka pievada līnijas ievada (L) 
spaili. Savienot ControlUnit spēka pievada izvada COM spaili 
ar spēka pievada neitrālo (N) spaili. Nodrošināt spēka pievadu 
zemējumu.

Maksimālā spēka 
pievadu slodze ar visiem 
pieslēgtiem spēka 
pievadiem nedrīkst 
pārsniegt 4 A, 230 V 
iedarbināšanas laikā.

Atzīmējiet, ka spēka 
pievadu releju normālo 
stāvokli var iestatīt 
uz parasti atvērto 
vai parasti aizvērto, 
izmantojot slīdslēdzi 
ControlUnit labajā pusē.

24V
POWER SUPPLY



Pretūdens

TEMPERATŪRAS DEVĒJI

VISUR IDEĀLA TEMPERATŪRA
Papildus ideālas telpu temperatūras iestatīšanai visā jūsu mājā ControlUnit var kontrolēt līdz 

6 temperatūras rādījumiem + ārpustelpu temperatūru, lai radītu komfortablāko temperatūru telpās.

Ārpustelpu 
temperatūra

Ūdensvada karsts ūdens

Apkures ūdens

VIEDĀ KONTROLE AR TEMPERATŪRAS DEVĒJIEM

SmartHeat ļauj kontrolēt dažādas temperatūras. Vienkārši pieslēdziet temperatūras devēju Control Unit, un tas sāks 
nolasīt, piemēram, apkures ūdens temperatūru, ūdensvada ūdens temperatūru, ārpustelpu temperatūru, utt. Tas ir tik 

vieds, ka pat aprēķina jums temperatūras starpības, ja nepieciešams. Pieslēdziet līdz 6 temperatūras devējiem, lai mērītu 
visas dažādas temperatūras un ārpustelpu temperatūru.

AIZSARGĀJIET SAVU MĀJU

Iestatiet un saņemiet paziņojumus, ja dažās temperatūras iziet ārpus limitiem. 

TEMPERATŪRAS DEVĒJU 
PIESLĒGŠANA

ControlUnit ir 7 (septiņi) 
temperatūras devēju 
ievadi PT1000 tipa platīna 
pretestības termometriem 
(PT). Ir 6 (seši) ievadi telpu 
temperatūras nolasīšanai 
un viens - ārpustelpu 
temperatūras nolasīšanai. 

2 vadu temperatūras devējus 
var pieslēgt ControlUnit, 
neņemot vērā katra atsevišķa 
devēja polaritāti.



RELEJU PIESLĒGUMI

MAKSIMĀLAIS IETAUPĪJUMS
ControlUnit var pieslēgt jebkurai atbilstošai 

elektriskajai ierīcei, piemēram, boileram, 
cirkulācijas sūknim vai elektriskajam sildītājam. 
SmartHeat ControlUnit nodrošinās, ka nenotiek 
lieks elektrības patēriņš, ieslēdzot un izslēdzot 

ierīces, tikai kad tas ir nepieciešams.

Boilers

RadiatorsŪdensvada karsta ūdens 
cirkulācijas sūknis

VISPĀRĪGA UZDEVUMA RELEJI

ControlUnit ir 3 (trīs) bezsprieguma vispārīga uzdevuma 
releju izvadi, ko var izmantot, lai kontrolētu spēka pievadus 

vai jebkādas vispārējās elektriskās ierīces.

Spēka pievadu releju izvadus var izmantot, lai pārslēgtu 
barošanu zem sprieguma. 230 V maiņstrāvas sprieguma 

barošanu var padot uz vispārīga uzdevuma relejiem.



M-BUS PIESLĒGUMI

VISPĀRĪGS PĀRSKATS

SmartHeat ControlUnit var pieslēgt 
apkures elektrības skaitītājam 
un elektrības skaitītājam, un tā 
interneta vai viedtālruņa aplikācija 
sniegs jums elektrības patēriņa 
detalizētu pārskatu. 

Tas palīdzēs jums ietaupīt vēl 
vairāk!

M-BUS PIESLĒGUMS

ControlUnit ir 2 (divi) 2 vadu komunikācijas 
porti M-BUS skaitītāju pieslēgšanai. 
Var izmantot vairākus M-Bus skaitītāju 
tipus, piemēram, siltuma vai elektrības 
skaitītājus. 

ControlUnit atbalsta līdz 3 (trīs) neatkarīgu 
skaitītāju pieslēgšanu caur M-Bus. Lai 
pieslēgtu vairāk nekā 2 (divus) skaitītājus, 
tos var pieslēgt, izmantojot zvaigznes 
topoloģiju vai secīgu pieslēgumu.

Maksimālais kabeļa garums starp jebkuru 
atsevišķu M-Bus skaitītāju un ControlUnit 
nedrīkst pārsniegt 30 m. 

3 M-Bus skaitītāju pieslēgšana 
Control Unit

Elektrības vai siltuma 
skaitītāji



CONTROLUNIT

SmartHeat produkcijas iepakojumi ir komplektēti, lai jums būtu viss 
nepieciešamais, lai iestatītu sistēmu un uzsāktu viedo apkuri. 

RoomUnit ir pilnīgi salikti, lai tos varētu izņemt no kastes un uzstādīt uz 
sienas. Intuitīvas “pieslēdz un strādā” īpašības nozīmē, ka gandrīz ikviens var 
iestatīt RoomUnit bezvadu termostatus, neizmantojot īsu pamācību.

ControlUnit ir komplektēts ar 4 temperatūras devējiem, viegli lietojamajām 
kabeļu saitēm un visu nepieciešamo, lai izveidotu pilnīgi funkcionālu 
SmartHeat sistēmu. Uzstādīšanai var būt nepieciešami tikai daži papildu 
instrumenti.

Viss ir gatavs

ROOMUNIT BEZVADU TERMOSTATS AR

INFRASARKANO GRĪDAS DEVĒJU

ROOMUNIT BEZVADU TERMOSTATS


