
Jūsu labsajūtas avots
Jaunā Smatrix Pulse temperatūras kontroles 
ierīce, kas ir savienojama ar gudrās mājas 
tehnoloģijām
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Vēlies optimizēt esošo zemgrīdas apkures sistēmu vai plāno to uzstādīt pirmo reizi? Izvēlies Uponor Smatrix 
Pulse! Jauno un vienkārši lietojamo istabas temperatūras kontroles sistēmu, kas sniedz maksimālu
komfortu iekštelpās un ir savienojama ar dažāda veida viedās mājas tehnoloģijām, tādām kā Alexa Voice 
Control un Google Voice Assistant. Turklāt tas ietaupa laiku, enerģiju un izmaksas, kā arī  uzlabo atmosfēru 
mājoklī.

Tu vari paļauties uz profesionalitāti, ko sniedz Uponor, pasaules vadošais apkures un dzesēšanas sistēmu 
piegādātājs. Būdams speciālists komplekso sistēmu jomā, Uponor ir arī labākais eksperts sistēmu optimizācijā,
izmantojot viedās tehnoloģijas.

Ar jauno Smatrix Pulse temperatūras kontroles 
sistēmu un mūsu ilgtermiņa pieredzi apkures 
un dzesēšanas jomā

Palielini savu 
komfortu līdz 
maksimumam!
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Instalācija un 
konfigurācija bez 
interneta
Nav nepieciešams lasīt sarežģītas pamācības, 
jo ar Smatrix Pulse App lietotnes pilnībā 
interaktīvo un detalizēto veidni un video 
pamācībām instalācijas process ir tīrais nieks.

Bet ko darīt, ja jūsu mājās joprojām notiek 
remonts un jums nav interneta? Nekādu 
problēmu! Smatrix Pulse App lietotne tieši 
savienojas ar komunikācijas moduli,  
bez interneta pieslēguma izveidojot vietējo  
Wi-Fi tīklu.

Trešās puses  
piekļuve apskatei
Ar Smatrix Pulse App lietotni ir iespējams 
piešķirt tiesības jūsu uzticamajam 
uzstādītājam, lai viņš varētu veikt sistēmas 
profesionālo apskati vai uzlabojumus. 
Sistēmas iestatīšana, regulēšana ir ātri 
paveicama no jebkuras vietas. 

1, 2, 3, gatavs!
Smatrix Pulse var iestatīt  
pāris sekundēs.
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Pilnīga kontrole no 
jebkuras vietas
Pabrīdiniet savu zemgrīdas apkures 
sistēmu, ka no darba pārnāksiet vēlāk. 
Ar Smatrix Pulse App lietotni istabas 
temperatūru ir iespējams regulēt no 
jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni 
vai planšetdatoru. Ietaupiet enerģijas 
izmaksas ceļojuma laikā, vienkārši 
iestatot apkuri Prombūtnē  
vai Eko.

Komforts  
ar viedajām 
tehnoloģijām!

Ātrāks apkures 
reakcijas laiks
Uponor Smatrix Style dizaina 
termostati ar augstu precizitāti 
nosaka temperatūru katrā istabā 
un mijiedarbojas ar regulatoru, 
kad izmaiņas ir nepieciešamas 
vai tiek pieprasītas. 

Pielāgojas ikdienas 
režīmam
No darba istabas līdz rotaļu istabai: 
inovatīva, hidrauliska autobalansēšana 
pastāvīgi kontrolē temperatūru un 
individuāli regulē katru apkures kontūru. 
Smatrix Pulse nekavējoties reaģē uz 
pārmaiņām, piemēram, jaunu grīdas 
pārklājumu vai istabas citādāku 
izmantošanu.
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Laiks

bez autobalansēšanas 
Uponor autobalansēšana
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Manuālā hidrauliskā balansēšana ņem vērā tikai sākotnējos apstākļus, turpretī  
autobalansēšanas funkcija nepārtraukti pielāgojas jebkurām izmaiņām sistēmā vai telpā, bez 
sarežģītiem pārrēķiniem vai regulējumiem. Automātiskā balansēšana darbojas visos gadalaikos 
un pielāgojas mājas iemītnieku mainīgajam dzīvesveidam un lietošanas paradumiem, neveicot 
sadalītāju manuālo balansēšanu. Rezultātā grīdas virsmu temperatūra ir vienmērīgāka un 
sistēmas reakcijas laiks ir ātrāks un ar zemāku enerģijas patēriņu nekā jebkurai standarta 
termostatu sistēmai. Ietaupiet laiku, enerģiju un naudu, gūstot labumu no optimālā komforta!

Līdz 20% enerģijas ietaupījums ar 
autobalansēšanas tehnoloģiju:

Smatrix Pulse automātiski 
optimizē enerģijas patēriņu

Mazāk enerģijas – 
vairāk komforta!
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1  Uponor Smatrix Pulse kontrolieris 
Silto grīdu kontrolieris ar autobalansēšanas funkciju, kas piemērota 
līdz 6 telpas termostatiem un 8 aktuatoriem. Papildus termostatus 
un aktuatorus ir iespējams pieslēgt pie paplašinājuma moduļa. 
Pieejams bezvadu vai vadu termostatu pieslēgšanai.

2  Uponor Smatrix Pulse 
komunikācijas modulis 
Savienojuma izveidošanai starp Uponor Smatrix Pulse sistēmu, 
Uponor Smatrix Pulse App lietotni un Uponor mākoni.

3  Uponor Smatrix Style 
termostats 
Elegants, smalks istabas termostats ar 
temperatūras un mitruma funkciju maksimālam 
komfortam un enerģijas efektivitātei.

4  Uponor Smatrix Pulse 
App lietotne 
Intuitīva lietotne ar interaktīvu vedni 
un interfeisu sistēmas iestatīšanai un 
kontrolēšanai neatkarīgi no atrašanās vietas.
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