
Älykäs lämpökäyrä. 
Optimoitu menoveden lämpötila.
Uponor Smatrix Pulse -lämpöpumppuintegraatio



Seuraa järjestelmän lämmön
tuottoa yhdellä silmäyksellä.
Smatrix Pulse -sovellus näyttää, miten äly kotisi 
menoveden lämpötila on optimoitu parhaan 
asuinmukavuuden ja energia tehokkuuden 
saavuttamiseksi.

App Store

Lataa  
Smatrix Pulse  
-sovellus: 
Google Play

Saamasi hyödyt
  Optimoitu menoveden lämpö-

tila lisää energiatehokkuutta ja 
asumismukavuutta.

  Säilyttää halutun huonelämpö tilan 
maksimoimalla lämpöpumpun 
hyötysuhteen.

  Järjestelmä on nopea asentaa ja 
helppo käyttää.

  Lämpökäyräasetus ei vaadi 
manuaalista säätelyä.

Lisää 
asuinmukavuutta. 
Parempaa 
energiatehokkuutta.
Uponor Smatrix Pulse -säätöjärjestelmä on älykäs ratkaisu kodin lämmityksen ja vii-
lennyksen ohjaukseen. Se lisää asuinmukavuutta ja mahdollistaa myös järjestelmän 
etäkäytön mobiilisovelluksen avulla. Lisäksi järjestelmä on yhteensopiva  
Amazon Alexa ja Google Home -älykotisovellusten kanssa.

Smatrix Pulse -lämpöpumppuintegraatio tarjoaa mahdollisuuden optimoida ko-
tisi lämmitysjärjestelmän toimintaa yhä energiatehokkaampaan suuntaan. Uusi 
lisäominaisuus mahdollistaa Uponor Smatrix Pulse -säätöjärjestelmän ja lämpö-
pumpun pilvipalveluiden välisen vuorovaikutuksen. Lopputuloksena on dynaaminen 
lämpökäyrä, joka säätää järjestelmän menoveden lämpötilan aina optimaaliseksi 
tarjoten entistä enemmän asuinmukavuutta ja energiatehokkuutta.



Lisää asuinmukavuutta. Dynaaminen lämpökäyrä.
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Esimerkki manuaalisesti asetetusta 
lämpökäyrästä. 
Menoveden lämpötila vaihtuu vain ulkolämpötilan 
perusteella.

Staattinen lämpökäyrä

Esimerkki dynaamisen lämpökäyrän 
säätelystä. Lämpökäyrä säätyy jatkuvasti 
kulloisenkin tarpeen mukaisesti ulkona ja 
sisällä vallitsevien olosuhteiden perusteella.

Dynaaminen lämpökäyrä
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Mukavuus
Energiatehkokkuus

Pilvestä. Pilveen. 

Lämpöpumpun 
pilvipalvelu

Uponor- 
pilvipalvelu

Uponor Smatrix Style 
-huoneanturi

Uponor Smatrix Pulse 
-sovellus

Pilvipalveluiden välinen 
vuorovaikutus dynaa-
misen lämpökäyrän 
säätelyä varten

Uponor Smatrix Style 
-huonetermostaatti

Varmista integraatioon 
soveltuvat lämpö- 
pumput osoitteesta  
tekninen.tuki@uponor.com  
tai puhelimitse 020 129 2220.

Uponor Smatrix Pulse 
-webmoduuli

Uponor Smatrix Pulse -keskusyksikkö

Kaapeliliitäntä  
(Lämmitys/viilennys -vaihtokytkentä)

Internet

Wi-Fi-reititin

Smatrix Pulse on saatavana sekä langallisena (Base) että langattomana (Wave) järjestelmänä.
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