Vali mugavus
Uponor Smatrix Pulse
Uue põlvkonna põrandakütte- ja jahutuse
automaatika, mis ühendab energiaefektiivsuse
ja mugavuse targa kodu lahendustega

Lihtne juhtida: intuitiivne juhtimine
Smatrix Pulse äpi või hääljuhtimise
assistendi kaudu
Isiklik mugavus: individuaalne
seadistamine ja sinu rütmidega
kohandumine
Energiaefektiivsus: innovaatiline
automaatse tasakaalustamise
tehnoloogia – energiasääst kuni 20%

uponor.ee/smatrix-pulse

Muuda mugavus
maksimaalseks
Kasuta selleks uut Smatrix Pulse’i temperatuurijuhtimise süsteemi ning meie pikaajalisi kütte- ja
jahutuslahenduste loomise kogemusi
Kas soovid põrandaküttesüsteemi optimeerida või kavatsed paigaldada seda esimest korda? Saa tuttavaks
Uponor Smatrix Pulse’iga! See uus lihtsalt kasutatav temperatuurijuhtimise süsteem muudab ruumi maksimaalselt mugavaks ning ühildub paljude targa kodu rakendustega, näiteks Alexa hääljuhtimise ja Google’i häälassistendiga. Kokkuvõttes säästab see sinu aega, energiat ja raha ning parandab ka kodu atmosfääri.
Ühtlasi saad tugineda Uponori kui maailma juhtiva kütte- ja jahutussüsteemide pakkuja pädevusele. Kui soovid
põrandakütet või -jahutust nutikalt optimeerida, siis on terviklike kütte- ja jahutuslahenduste ekspert Uponor
selleks just kõige parem abiline.
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Paigaldus käib hõlpsalt:
süsteemil on lihtne arhitektuur ja
interaktiivne paigaldusviisard Smatrix
Pulse’i äpis.

Meelerahu
eest hoolitsevad uusim krüpteerimistehnoloogia ja võimalus teha
pilvefunktsiooni isiklikke seadistusi.

Mugavaks juhtimiseks
kasuta vaistlikku Smatrix Pulse’i äppi või
endale sobivat häälassistenti – nii kodus
kui ka eemal olles.

Energiatõhususe
tagavad uuenduslik automaattasakaalustuse tehnoloogia ja nutikad
analüüsimisvõimalused.

Isikliku mugavustsooni
saad luua individuaaleelistuste ja
kohandatud mugavusfunktsioonidega.

Uponor Smatrix Pulse l 3

1, 2, 3 – valmis!
Smatrix Pulse seatakse töökorda mõne
sammuga ja teda on lihtne paigaldada
Paigaldus ja konfigureerimine ilma internetita

Kolmanda poole ligipääs
tagab mugava hoolduse

Sul ei ole mingit vajadust lugeda keerukaid
juhendeid: Smatrix Pulse’i äpp pakub täiesti
interaktiivset sammsammulist paigaldusviisardit
ja animatsioone, mis muudavad paigalduse
ülilihtsaks.

Smatrix Pulse’i äpis võid anda juurdepääsuõiguse usaldusväärsele paigaldajale, et
asjatundlikult süsteemi kontrollida või
täiendada. Süsteemi saab kiiresti häälestada, kohandada ja hooldada kaugtööna mis
tahes paigast.

Aga mis saab siis, kui kodu alles ehitatakse ja
sul ei ole internetti? Pole probleemi! Smatrix
Pulse’i äpp suhtleb otse sidemooduliga, luues
kohaliku Wi-Fi-võrgu ilma internetiühenduseta.
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Tere, küte!
Ümbritse end mugavusega, kasutades
uusi targa kodu võimalusi
Täiskontroll mis tahes
asukohast

Kasuta juhtimiseks häälteenust või häälassistenti

Ütle oma põrandaküttele, et jõuad hiljem
koju. Kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, saad enda asukohast olenemata
Smatrix Pulse’i äpiga juhtida kodu temperatuuri. Selleks et vähendada reisi ajaks
energiakulusid, sea küte Away või Eco
režiimile.

„Alexa, tõsta elutoas temperatuuri 2 °C!“
Smatrix Pulse’i saab hõlpsalt integreerida
Amazon Alexa või Google Home’iga. Seega
võid kütet ja jahutust juhtida samal moel,
nagu mängid lemmikmuusikat või haldad
muid tegevusi.

Ilmateade
Kas oled valmis äkiliseks ilmamuutuseks?
Lihtsalt kontrolli ilmateadet oma Smatrix
Pulse’i äpis ning kohanda kütet ja jahutust
reaalaja vajaduste järgi. Mõõta saab ka
niiskust.
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Täiuslik hetk
Smatrix Pulse loob sulle isikliku
mugavustsooni vaid sekunditega
Lühenda kütte
reageerimisaega

Kohaneb pere
igapäevarutiiniga

Tavaline põrandaküte on sageli pisut aeglase
reageerimisega. Sageli on sul tunne, et ta
ei saavuta soovitud temperatuuri mitte iialgi.
Uponor Smatrix Style’i disaintermostaadid
mõõdavad temperatuuri igas ruumis ülima
täpsusega ja suhtlevad juhtseadmega, kui on
vaja või soovitakse teha muudatusi.

Uuenduslik hüdrauliline automaattasakaalustus
jälgib pidevalt temperatuuri ja reguleerib iga
küttekontuuri eraldi, alates tööruumist kuni
mängutoani. Smatrix Pulse sobitub kohe ka
selliste muudatustega nagu uus põrandakate
või teistsugune ruumikasutus.

Naudi individuaalseid
eelistusi

Laienda oma
mugavusvõrku

Hommikul kell seitse soe ja magamiseks
mõnusalt jahe! Iga pereliige saab luua
kodus isikliku mugavustsooni, lähtudes enda
vajadustest.

Selleks et kodus oleks maksimaalselt mugav,
saab Smatrix Pulse’i integreerida paljude
mugavussüsteemidega, näiteks puhurjahutuse, ventilatsiooni, laejahutuse ja elektrilise
põrandaküttega.
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Ohutus
eelkõige
Meie lahendust saad
usaldada
Häireteated
Kui aku on tühi või traadita ühendus
katkeb, siis saad enda asukohast
olenemata süsteemilt selle kohta
Smatrix Pulse’i äpi kaudu hoiatuse.

Andmete erakordne
turvalisus
Hoiame sinu isiklikku infot ülima
hoolega. Tugev krüpteerimistehnoloogia kaitseb andmeid väga kindlalt.

Isiklikud seaded
pilvefunktsioonide
kasutamiseks
Ligipääs Uponori pilveteenustele lisab
Smatrix Pulse’i süsteemile funktsioone,
näiteks automaatse tarkvaravärskenduse, et turvata andmeid maksimaalselt.
Kui sa ei soovi oma andmeid jagada,
siis võid teenuse lihtsalt katkestada ning
äppi ja süsteemi kohalikus Wi-Fi-võrgus
kasutada.
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Väiksem
energiakulu,
rohkem mugavust
Smatrix Pulse optimeerib
energiakulu automaatselt
Kui hüdrauliline manuaaltasakaalustus arvestab ainult algseid tingimusi, siis automaattasakaalustus sobitub pidevalt iga muutusega, mis süsteemis või ruumis toimub, ilma et paigaldaja peaks
tegema keerukaid ümberarvutusi ja kohandusi. Automaattasakaalustus toimib igal aastaajal ning
kohaneb majaelanike muutuva elustiili ja kasutusmustri järgi, kõrvaldades vajaduse süsteemi
käsitsi tasakaalustada. Selle tulemusel on põranda temperatuur veelgi ühtlasem ja süsteem
reageerib kiiremini, seejuures on energiakulu väiksem kui tavalise sisse-väljalülitusega süsteemi
puhul. Säästad aega, energiat ja raha ning samas naudid maksimaalset mugavust.

Säästa kuni 20% energiat, kasutades
automaatse tasakaalustuse tehnoloogiat
°C
22
21
20
19
18
17
16
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Ilma automaatse tasakaalustuseta
Uponori automaatse tasakaalustusega

Aeg

Smatrixil on
palju eeliseid
Smatrix Pulse’i kasutaja võidab igal juhul,
nii renoveeritavas kui ka uues hoones
„Neljaliikmelises peres …

„Lapsed elasid juba mujal …

… on igal inimesel oma päevarutiin. Kooli
ja jalgpallitrenni vahel ei ole meil aega maja
põrandakütet reguleerida. Smatrix Pulse teeb
seda meie asemel: ta sobitub automaatselt meie
elu järgi ning hoolitseb selle eest, et iga pereliige tunneks kogu päeva jooksul ennast hästi ja
mugavalt.“

… ja meil oli käes aeg renoveerida maja enda vajaduste järgi. Me ei tea nutisüsteemidest just palju, aga
tänu Uponori põrandaküttele ja Smatrix Pulse’ile oleme
tulevikuks valmis. Ja isegi juhul, kui viibime reisil, on
meil koduse küttesüsteemi üle täielik kontroll. Ühtlasi
soovisime, et kui kunagi on meil lapselapsed, siis tunneksid ka nemad ennast meie kodus hästi.“

Valerie Smith (32), kahe lapse ema

Chris Johnson (62), pensionär

„Soovisime oma uues
majas …

„Kliendid küsivad mult
sageli, …

… ehitada kõik nullist ja kavatsesime paigaldada Uponori põrandakütte koos Smatrix
Pulse’iga. See on seda väärt. Nüüd on meil
tark, energiatõhus kodu, mis mõjub positiivselt ka keskkonnale.“

… kuidas saavutada maksimaalne mugavus minimaalse kuluga. Soovitan Uponori põrandakütet koos Smatrix
Pulse’i juhtimissüsteemiga. Ja mis mulle on kasulik:
paigaldus käib kiiresti ja lihtsalt ning seda saab teha
ilma internetiühenduseta.“

Thomas Cooper (41), advokaat

Frank Wood (36), paigaldaja
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Lihtne süsteem,
maksimaalne
toimimine
Smatrix Pulse’i mugavussüsteemi kuulub vähe komponente. Selleks et tagada
optimaalne paigaldus, võta ühendust mõne meie usaldusväärse partneriga.
Leiad nad lehelt www.uponor.com.

Uponori
pilveteenused

Internet

Rakendusliides

Wi-Fi-ruuter

4

Smatrix
Pulse’i äpp

3

Uponor Smatrix
Wave’i ruumiandur
+RH Style T-161

Uponor Smatrix Wave’i termostaat
D+RH Style T-169

1
2

Uponor Smatrix Pulse’i
sidemoodul Com R-208
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Uponor Smatrix Wave’i
juhtseade Pulse X-265 6X

Uponor Smatrix
Pulse’i juhtseade

Uponor Smatrix
Style’i termostaat

Automaattasakaalustusega juhtseade
kiirgusküttele ja -jahutusele suudab hallata
kuni kuut ruumitermostaati ja kaheksat
ajamit. Lisatermostaate ja -ajameid saab
toetada ruumi juhtseadme laiendusega.
Juhtseadet on võimalik kasutada nii traadita kui ka traadiga paigaldise puhul.

Elegantse ja õhukese ruumitermostaadi
operatiivne temperatuuri- ja niiskusfunktsioon tagab maksimaalse mugavuse ning
energiatõhususe.

Uponor Smatrix
Pulse’i sidemoodul

Uponor Smatrix
Pulse’i äpp

Sidemoodul loob ühenduse Uponor Smatrix
Pulse’i süsteemi, Uponor Smatrix Pulse’i äpi
ja Uponori pilveteenuste vahel.

Vaistlik ja interaktiivse paigaldusviisardiga
äpp pakub liidest, mis võimaldab süsteemi
häälestada ning juhtida nii kodus kui ka
sealt eemal olles.

1

2

3

4

Karbitäis
mugavust
Uponor Smatrix Pulse’i
stardikomplekt
Alusta mugavussüsteemi loomist kasutusvalmis paketiga,
mis on mõeldud korterile (suurus S) või ühepereelamule
(suurus L). Vajaduse korral saab süsteemi laiendada.

Stardikomplekt S
1 x Uponor Smatrix Pulse’i sidemoodul
1 x Uponor Smatrix Pulse’i juhtseade
3 x Uponor Smatrixi termostaati D+RH Style

Stardikomplekt L
1 x Uponor Smatrix Pulse’i sidemoodul
2 x Uponor Smatrix Pulse’i juhtseadet
5 x Uponor Smatrixi termostaati D+RH Style

Võimalik kasutada nii juhtmeta kui ka juhtmega paigalduseks.
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