
6iE de la Warmup este primul termostat UFH din lume 
cu ecran tactil pentru smartphone, care oferă un control 
fără efort. Disponibil în culorile Negru sau Alb, cu un 
design ultra-subțire (16 mm față de perete), va arăta 
excelent în casele clasice, contemporane, minimaliste 
sau moderne. Personalizați 6iE cu fundaluri foto, fiind 
singurul termostat de încălzire in pardoseală cu această 
posibilitate.   

Configurarea se face în câteva secunde, pur și simplu 
scanați codul QR afișat pe ecranul lui 6iE cu ajutorul 
aplicației MyHeating și acesta se va conecta automat la 
rețeaua WiFi.  

6iE funcționează cu toate funcțiile noastre avansate de 
economisire a energiei din aplicația MyHeating, cum ar fi 
SmartGeo. SmartGeo este o tehnologie unică dezvoltată 
de Warmup și încorporată în aplicația MyHeating care 
utilizează un algoritm avansat pentru a înțelege cele mai 
eficiente setări de căldură pentru casă.    

Funcționând în mod automat, acesta învață rutina și 
locația utilizatorului prin intermediul unei comunicări de 
fond cu un smartphone și reduce temperatura atunci 
când utilizatorul este plecat de acasă, ridicând-o la 
temperatura de confort pentru ca utilizatorul să ajungă 
acasă, economisind bani și energie.  

WiFi Thermostat
TM6iE

Cel mai inteligent/eficient mod de a controla cea mai 
vanduta incalzire in pardoseală din lume
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Prezentare generală
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Control automat de incalzire 
Unic SmartGeo ™ oprește automat încălzirea 
atunci când sunteti departe de casă

Securitatea datelor de încredere 
Dezvoltat și operat de Warmup în Londra, cu 
criptare de date și securitate ridicată



Control automat al încălzirii. SmartGeo învață rutina și locația utilizatorilor prin comunicarea cu un smartphone și 
reduce temperatura atunci când aceștia sunt plecați de acasă, ridicând-o la temperatura de confort pentru sosirea 
acasă a utilizatorilor economisire de bani și energie.

Design ultra-subțire  (16 mm de la perete) cu primul ecran tactil de smartphone din lume care oferă un control 
fără efort.

Personalizați 6iE cu fundaluri foto, fiind singurul termostat de încălzire in pardoseală cu această posibilitate.

Ușor de configurat. Pur și simplu scanați codul QR care va apărea pe 6iE folosind aplicația MyHeating și se va 
conecta automat la rețeaua WiFi.

Începerea timpurie în funcție de vreme. Pornește încălzirea exact la momentul potrivit pentru a fi cald atunci 
când este programat - fără supraîncălzire sau risipă de energie. Ține cont de prognoza meteo pentru a asigura 
căldura exact atunci când este necesar, chiar și în zilele reci și fără risipă de energie prin supraîncălzire în zilele 
călduroase.

Monitorizarea energiei Grafice de energie + costuri pe mobil, tabletă și desktop.

12 ani garanție atunci când este instalat cu un covor/cablu de încălzire Warmup.

Model Culoarea carcasei Bandă

6IE-01-OB-DC Onyx Negru Crom închis

6IE-01-CW-LC Alb Crom deschis

Caracteristici și beneficii

Modele 6iE
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Model 6iE-01-XX-YY Dimensiuni  
(asamblat 6iE) 90 x 115 x 39 mm

Tensiunea de 
funcționare 230 V AC : 50 Hz Marime ecran 3,5 in

Clasa de protecție Clasa II Senzori Aer și podea (mediu ambiant)

Sarcina maximă 16A (3680W) Tip senzor NTC10k 3m lungime (poate fi extins la 
50m)

Tensiune nominală de 
impulsuri 4000V Frecventa operare 2401 - 2484MHz

Acțiune automată 100.000 de cicluri
Max. Putere de 
radiofrecvență 
transmisă

20dBm

Mijloace de deconectare Tip 1B Adâncime instalare
Recomandat: Doza de perete de 50 mm

Minim: Doza de perete de 35 mm

Grad poluare 2 Compatibilitate Incalzire centralizata (Combi si sisteme 
cu comutator activ, intrare 230V AC)

Max. temp. ambientala 40°C Clasa Er-P IV

Umiditate relativă 80% Garantie 12 ani

Protectie IP IP33 Aprobări BEAB
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Specificații tehnice

Contactați
Trivolt Distribution
Bucharest Romania

www.materialeelectrice.ro

Conținutul pachetului

1 x 6iE (ecran/bază alimentare) cu 
manual de instalare

 1 x 3m senzor NTC10K

2 șuruburi M3.5 x 25 x 0.6P

1 x șurubelniță


