Uponor Smatrix —
системи керування
поверхневим опаленням
та охолодженням
Ваш ключ до ефективного комфорту
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Smatrix відкриває шлях до якісно
нових систем поверхневого опалення й
охолодження
Smatrix — це комплексна система керування поверхневим
опаленням та охолодженням: від регулювання
температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату
в приміщенні.
Інтелектуальні системи Smatrix з функцією постійного
моніторингу оснащуються технологією автобалансування,
яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії
для підтримання комфортних умов.

• Інтелектуальні: оптимізують
енергоспоживання систем поверхневого
опалення й охолодження.
• Дистанційні: додатковий модуль Wave PLUS
забезпечить бездротовий контроль і повний
дистанційний доступ.
• Прості: інноваційна функція автоматичного
балансування забезпечує простий монтаж,
налаштування та використання системи.

Висока ефективність з кожним кроком
Системи Smatrix просто встановлювати, налаштовувати
й експлуатувати без допомоги електрика. Ці інтелектуальні
модульні системи забезпечують вагомі переваги кожному.
Для власників житла системи Smatrix — це
найзручніший спосіб заощаджувати енергію й кошти
та підвищити комфорт.
Проектувальникам сподобається комплексне системне
рішення Smatrix з можливістю розширення функцій,
а також неперевершена сервісна підтримка до та після
монтажу.

Монтажники зможуть заощадити час і кошти завдяки
відсутності дротів і простому налаштуванню. До того
ж більше немає потреби в тривалому технічному
обслуговуванні.
А дистриб’юторам ми гарантуємо, що повний асортимент
системних рішень Smatrix ідеально задовольнить потреби
монтажників та замовників.

Smatrix Wave PLUS з термостатами та сенсорними екранами, які зручно програмувати локально, або централізовано.
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Автобалансування: постійний контроль
температури
Унікальна технологія, яка виключає ручне балансування
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Приклад налаштувань
Автобалансування
контуру опалення
означає, що короткі
і довгі петлі відкриті
або закриті в потрібний
час для забезпечення
фактичної потреби
енергії для підтримання
комфортних умов.
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Функція автобалансування постійно відстежує умови
всередині та зовні будинку й інтелектуально регулює
температуру теплоносія. Завдяки їй системи Uponor
Smatrix завжди витрачають лише необхідний мінімум
енергії для забезпечення максимального комфорту.
Загалом, щоб підвищити ефективність поверхневого
опалення й охолодження, потрібне принаймні одне
первинне балансування гідравлічного контуру. Ця
процедура виконується вручну методом проб і помилок,
відбирає багато часу та не надто популярна серед
монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує
набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично
система оптимізує контур кожного приміщення та постійно
обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання
комфортних умов. Навіть якщо замінити покриття підлоги,
система автоматично адаптується та забезпечить належний
рівень комфорту й оптимальне енергоспоживання.
Крім того, за допомогою функції автобалансування
Smatrix можна модернізувати існуючі системи опалення
й охолодження, щоб підвищити рівень комфорту
й оптимізувати енергоспоживання. Навіть якщо схема
існуючої системи відсутня, Smatrix допоможе швидко
та зручно підвищити її ефективність. Одним словом,
автобалансування — це постійний, точний та розумний
розподіл тепла.

• Модернізація існуючих систем
• Підвищений комфорт без регулювання вручну
• Повністю автоматична цілодобова робота
• До 25 % швидше реагування
•	Економія енергії: до 6 % порівняно із системами
контролю в окремих кімнатах; до 12 % порівняно
із системами без автобалансування; до 20 %
порівняно із системами без автобалансування
та контролю в окремих кімнатах
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Балансування вручну
Автобалансування
Задане значення
Час

Балансування вручну дає лише короткий ефект. На відміну
від нього, функція автобалансування адаптується до кожної
зміни в системі або будівлі без додаткових розрахунків,
притаманних балансуванню вручну. Це заощаджує енергію
та забезпечує точно задану температуру в кімнатах,
що гарантує оптимальний рівень комфорту.
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Менше дротів, більше комфорту
Uponor Smatrix — це ідеальне рішення для модернізації
та ремонтів, яке також прискорює монтаж у нових
будинках
Контролери Smatrix просто вбудовуються в існуючі
системи та балансують їх, підвищуючи рівень
комфорту й енергоефективність. Завдяки надійному
радіозв’язку, процес монтажу ідеально підходить не
лише для модернізації та ремонтів, а й заощаджує
час у новобудовах.
Системи Smatrix просто монтувати без сторонньої
допомоги. Модульна конструкція забезпечує надзвичайну
гнучкість: додавати функціональні блоки або збільшувати
потужність можна за необхідністю — більше не потрібно
купувати нічого наперед.
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• Система Uponor Smatrix Wave
для бездротової передачі даних
• Сумісність з існуючими системами
• Зручний монтаж
• Без сторонньої допомоги

Інтеграція з
тепловими насосами
З думкою про майбутнє — оптимальна температура
без регулювання вручну
Теплові насоси можуть значно зменшити витрати енергії
з невідновлюваних джерел, натомість опалюючи будинок
теплом із повітря або надр. А модуль інтеграції Smatrix
із тепловими насосами зробить їх ще ефективнішими.
Системи Smatrix сумісні із широким спектром теплових
насосів. Вони підвищують ефективність і знижують
експлуатаційні витрати на опалення, постійно коригуючи
подачу тепла. Якщо температура в приміщеннях
комфортна, модуль інтеграції подає сигнал тепловим
насосам зменшити подачу тепла. Завдяки цьому
теплові насоси можуть знижувати рівень температури
й заощаджувати енергію та кошти.

•	Динамічна опалювальна крива
•	Повністю автоматична цілодобова робота
•	Не потребує регулювання вручну
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Статична опалювальна крива без Smatrix
Приклад статичної опалювальної кривої з номінальним
значенням 0,4. Температура носія змінюється лише
з урахуванням зовнішньої температури. Маємо пряму
залежність: якщо знижується температура зовнішнього
повітря, підвищується температура води на вході.
Цей статичний графік ніколи не враховує коливання
температури в житлових приміщеннях.
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Динамічна опалювальна крива зі Smatrix
Динамічна опалювальна крива постійно коригується
залежно від зміни фактичної температури всередині
та зовні будинку, щоб оптимізувати рівень комфорту
та енергоефективність протягом року.
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Діагностика системи
Просте діагностування проблем
Інколи в наш комфорт і затишок втручаються
випадковості. Cаме тоді діагностичні функції систем
Uponor Smatrix виявляють перешкоди, які заважають
досягти комфортної температури. Це значно пришвидшує
та полегшує пошук і усунення несправностей. Більш того,
це оптимізує енергоспоживання.

• Сенсорна панель керування в лінійці Smatrix
Wave PLUS
• Простий пошук і усунення несправностей
• Покращене керування енергоспоживанням

Smatrix App
Керування комфортом із дому або дистанційно
Smatrix App дає змогу контролювати мікроклімат
у приміщеннях звідки завгодно за допомогою мобільної
програми або браузера. Якщо Ви вирушили в тривалу
подорож, система заощадить енергію та кошти: просто
переключіть опалення в режим відпустки або економії.

• Швидкий монтаж готових блоків
• Керування та повідомлення про несправності
в режимі реального часу
• Оптимізація витрат зі зручною візуалізацією
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Розумне управління,
інтелектуальні функції
Функція Перевірка
приміщень визначає
правильність підключення
термостатів у контурах.
•	Запобігає проблемам
після монтажу
•	Повідомляє про
неправильне підключення
термостатів
•	Допомагає модернізувати
існуючу систему без
наявних розрахунків

Функція Налаштування
комфорту підігріває
підлогу до комфортної
температури, навіть
якщо використовуються
альтернативні
джерела енергії.
•	Запобігає
переохолодженню підлоги
•	Швидко реагує
•	Заощаджує енергію під
час повторної активації

Збереження даних: ПЗ
систем Uponor Smatrix
Wave PLUS можна
оновлювати за допомогою
карт micro SD.
•	Швидке встановлення,
пошук і усунення
несправностей
•	Оновлення ПЗ та резервне
копіювання даних
•	Тривале журналювання
даних

Функція Приміщеннябайпас забезпечує
необхідний потік води
для теплового насосу
з контролем в окремих
кімнатах, якщо буферний
бак замалий для системи.
•	Подовжує термін служби
теплового насосу
• Оптимізує продуктивність

Функція охолодження
розширює можливості та
підвищує рівень комфорту.
•	Зменшує кількість
пристроїв і знижує витрати
•	Покращує захист від
утворення конденсату

Візуалізація тенденцій
показує та порівнює
задану температуру в
кімнатах — це найшвидший
спосіб оптимізувати
енергоспоживання.
•	Візуалізація заданих
значень
•	Користувач може вносити
коригування напряму

Модуль SMS: дистанційне
вмикання й вимикання.
Також інформує, коли
температура в приміщеннях
надмірно знижується.
•	Доступне дистанційне
керування
•	Просто інтегрується
в існуючі та нові системи
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Лінійка обладнання Uponor Smatrix
Контроль по кожній кімнаті

Smatrix Wave
Бездротова система
із сенсорною панеллю
керування та повним
набором функцій
• Автобалансування
• Smatrix App
• Дистанційне керування
до 48 приміщень
• Інтеграція з тепловими
насосами
• Діагностика системи
• Приміщення-байпас
• Функція охолодження
• Збереження даних

Контроль в одному приміщенні
Smatrix Space PLUS
Контроль в одному приміщенні
опалення та охолодження
• Цифровий
програмований термостат
• Датчик вологості

Smatrix Base
Дротова автоматика
• Автобалансування
• Модуль SMS
• Функція охолодження

Smatrix Base Pro
Дротова автоматика
• До 192 приміщень в системі
• Автобалансування, легкість установки,
налаштування та використання
• Інтерфейс сенсорного екрану
для зручного керування всією системою
• Інтеграція через шлюз KNX
• Сумісність з пристроями управління
кімнатами KNX
• Повна інтеграція з контролером Smatrix Move PRO
Керування температурою носія на подачі
Smatrix Move PLUS
Контроль подачі води для
опалення й охолодження
• Компенсація коливань
температури в
приміщеннях і зовні
• Бездротові датчики

Дистанційне керування системами
Smatrix App
Програма для смартфонів

Smatrix Move Pro
Контроль подачі води лише
для опалення
• Компенсація коливань
зовнішньої температури
• Управління 4 опалювальними контурами зі змішувачами або 3 контурами
опалення/охолодження
• Управління двома зонами сніготанення
• Може працювати як самостійно, так і в інтеграції зі Smatrix Base PRO
• Інтеграція в BMS через інтерфейс Modbus або через шлюз KNX
разом з Smatrix Base PRO
• Легкі налаштування системи за допомогою функції покрокового майстру
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На шляху до досконалості
Заснована у 1918 році фінська компанія Uponor
перетворилася з часом з виробника пластикових труб
на провідного міжнародного постачальника системних
рішень для будинків та об’єктів інфраструктури. Близько
4000 відданих справі співробітників Uponor працюють
у більш ніж 30 країнах Європи, Північної Америки та
інших регіонів.
Компанія Uponor пропонує якісні трубопроводи для
професійного монтажу, а також готові рішення для
підрядників, забудовників, інженерів і власників. Ми
працюємо на різних ринках, зокрема в житловому,
комерційному, промисловому та цивільному
будівництві. Наші безпечні системи подачі питної води,
енергоефективні системи поверхневого опалення
йохолодження, а також надійні інфраструктурні рішення
задають галузеві стандарти.

Про компанію
• П
 ровідний міжнародний постачальник
будівельних та інфраструктурних рішень
• Технології та рішення для безпечних систем
подачі питної води, енергоефективних систем
поверхневого опалення й охолодження,
а також надійні інфраструктурні рішення
• Приблизно 4000 співробітників у 30 країнах
• Продажі та сервіс у більш ніж 100 країнах
• Компанія зареєстрована на біржі NASDAQ
OMX у м. Гельсінкі (Фінляндія)

Ми раціонально використовуємо ресурси, а також
розробляємо нові технології та системи, щоб покращити
умови життя. Саме тому нам довіряють замовники.
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