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TERMA SMARTWI-FI SÜSTEEMON:
- uuenduslik ruumide küttesüsteem koos iseõppiva juhtimisalgoritmiga,
- võimalus luua individuaalne konfiguratsioon, kasutades kolme tüüpi seadmeid ja kahte tüüpi andureid,
- tööriistakomplekt teadliku energiasäästu hõlbustamiseks, näiteks süsteemi etteantud töörežiimid,

- tööparameetrite aktiivne kohandamine ilmastikutingimustega,
- arukalt vähendada tühja maja temperatuuri ja tõsta seda elanike koju naastes;
- võimalus kaugjuhtida süsteemi toimimist Interneti kaudu,
- lapseluku funktsioon (vanemlik kaitse) kõigis seadmetes,
- seadmete vaheliseks suhtlemiseks pole vaja installida kallist moodulit.

individuaalsed ajakavad või akna avamise juhtimine,



FUNKTSIONAALSUS JA DISAIN
Elektrikonvektor VOLTAN radiaator - kaasaegne, lihtsalt kasutatav, tõhus ja samas väga vaikne, seina taustast
peaaegu eristamatu. Radiaator on varustatudmadala temperatuuriga 1000 või 2000W soojusvahetiga ja täiustatud
iseõppiva juhtimisalgoritmi kontrolleriga.
Põhilised reguleerimised on võimalikud seadme juhtpaneeli abil, samas küttekeha kaugjuhtimine ja süsteemi
lisafunktsioonid on saadaval tasuta Terma SMART juhtimisrakenduse kaudu. Seade töötab koos akende
avanemise anduritega ning SMART sarja täiendava temperatuuri ja niiskusanduriga.

KASU
-Suurküttevõimsusvaatamata vägaõhukesele korpusele
- Inspireeriv, originaalne ja funktsionaalnedisain
-Täiustatud funktsioonid: intensiivneküte, SMART-töögraafikud jamuud

PAKENDIS
- Paigalduseks vajaminevad tarvikud, kruvid

TEHNILINE
Toide: 230V/50Hz
Toite kaabel: P (Kaaabel ilma pistikuta)* /W (Kaabel pistikuga)*
Korpusekaitseklass[IP]: IPx24
Temperatuuri mõõtmine: Toatemperatuur
Seadme kaitseklass: Klass II

SPETSIFIKATSIOON

mudel
A[mm] B [mm] Võimsus D[mm] E [mm] Kood

(tuleb lisada
konfiguratsioonikood)

VOLTAN1kW 500 660 1000W 390 590 WKVTN050066…

VOLTAN2kW 500 1160 2000W 390 1090 WKVTN050116…

pakend pakendikood värv värvikood kaabeldus kaabelduse
kood

kaabli tüüp kaabli tüübi lisavärvikaitse
kood

lisakaitse
kood

kaabli värv kaablivärvi
kood

Pappkarp K Valge 916 Vasak E1 Kaabel
pistrikuga W Epoksüüd E Valge 1

Must 9M5 Parem E8 Kaabel
pistikuta P Kaitsepuudub X Must 2

A — kõrgus B — laius D — kinnituste vaheline kaugus horisontaalselt E — kinnituste vaheline kaugus vertikaalselt
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TEHNILINE JOONIS

A — kõrgus B — laius D — kinnituste vaheline kaugus horisontaalselt E — kinnituste vaheline kaugus vertikaalselt
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TELLIMISKOODI NÄIDIS:
WK|VTN|050|066 K|9M5|E1|W|X|2
WK – tooterühm
VTN – mudeli kood
050 – kõrguse kood (500mm)
066 – kõrguse kood (660mm)
K – pakendi kood
9M5 – värvikood (RAL 9005 Matt)
E1 – toitekaabli asukoht (vasak)
W – kaablitüüp (kaabel pistikuga)
X – täiendav kaitsekatte kood (puudub)
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NUTISEADME RAKENDUS
Rakendus annabmugavuse iga nutika wi-fi kütteseadme
kaughalduseks.
Hõlbustab kodu haldamist, jagades selle tsoonideks ja
määrates igaühe jaoks eraldi süsteemi tööparameetrid.
Pakubmõõdetavatmajanduslikku kasu, optimeerides
hõlpsalt maja kütmiseks kuluvat energiatarbimist - valmis
graafikute või lihtsa viisardi kasutamine aitab optimeerida
süsteemi aja- ja temperatuuriseadeid, kaotamata
seejuures soojust jamugavuse tunnet kodus.
Võimaldab hõlpsalt jälgida seadmete tööd kogu kodus.
Võimaldab teil hõlpsalt jälgida süsteemi tekitatud kulusid.

Võimaldab integreerida suvalise arvu kütteseadmeid,
muutes selle ideaalseks toatemperatuuri
juhtimissüsteemiks korterites jamajdes.

TURVALISUS JA NUTIKAD VALIKUD
Kasutaja ohutuse tagavad temperatuuri reguleerivate
algoritmidega varustatud kontrollerid, kütteseadmetel on
ülekuumenemise vältimiseks spetsiaalselt valitud termokaitse.
AntiFrost kaitsefunktsioon ja (valikuline) akna avamisandur
jäävad taustal aktiivseks.
Iseõppiv varajase käivitamise funktsioon ja kolm töörežiimi
(mugavus, tasakaalustatud ja ökonoomne) toetavad kasutaja
individuaalseid eelistusi.

Tänu SMART asukohafunktsioonile reguleerib see intelligentselt
iga ruumi kütet, vähendades temperatuuri samal ajal, kui maja
jääb tühjaks.

TERMA
SMART
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