„Uponor Smatrix“
spindulinio šildymo
ir vėsinimo sistemoms
Jūsų raktas į didesnį efektyvumą
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„Smatrix“ suteikia naujų naudojimo
galimybių spindulinėms sistemoms
„Smatrix“ – tai pilnai integruota spindulinio šildymo ir vėsinimo
kontrolės sistema, kurią naudojant galima visiškai kontroliuoti
tiekiamo vandens temperatūrą bei stebėti patalpos
temperatūrą jutikliu ant sienos.
Savarankiška ir išmani „Smatrix“ sistema pasižymi
automatinio balansavimo technologija, kuri nuolat numato
ir reguliuoja tikslų energijos kiekį, reikalingą optimaliam
komforto lygiui užtikrinti bet kuriuo metu.

•	Išmanu: optimizuojamos spindulinio šildymo
ir vėsinimo sistemų energijos sąnaudos
•	Sujungta: belaidė „Wave PLUS“ sistema turi
galimybę būti valdoma internetu namuose
ar išvykus
•	Patogu: naujoviška automatinio balansavimo
funkcija užtikrina paprastą montavimą,
nustatymą ir naudojimą

Didesnis efektyvumas kiekviename žingsnyje
„Smatrix“ paprasta sumontuoti, nustatyti ir prižiūrėti – nereikia
elektriko pagalbos. Išmani modulinė sistema itin naudinga
visiems.

Tiesiant mažiau laidų ir dėl paprastos sąrankos montuojant
taupomas laikas ir pinigai. Be to, nebereikia atlikti ilgai
trunkančių priežiūros darbų.

„Smatrix“ – tai patogiausia energijos taupymo ir išlaidų
mažinimo priemonė jūsų namuose, kurią naudodami taip pat
galėsite jaustis patogiau.

Platintojai gali būti tikri, kad išsamus, integruotas „Smatrix“
produktų rinkinys puikiai atitiks montuotojų ir namų savininkų
poreikius.

„Smatrix“ palengvina projektavimo darbus, nes siūloma
visiškai integruota ir lengvai išplečiama sistema, teikiant
išskirtinį aptarnavimą.

„Smatrix Wave PLUS“, pasižyminti lengvai programuojamais termostatais ir centralizuotu valdymu, naudojant jutiklinio ekrano sąsają
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Automatinis balansavimas: nuolat automatiškai
optimizuojama temperatūros kontrolė
Unikali technologija, kurią taikant nereikia balansuoti rankiniu būdu

„Mokymasis“
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°C
Pavyzdiniai automatinio
balansavimo šilumos
grandinių nustatymai
nurodo, kad trumpi ir
ilgi kontūrai atidaromi ir
uždaromi tinkamu metu
eikvojant tik reikiamą kiekį
energijos.
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Taikant automatinio balansavimo funkciją nuolat stebimi
sąlygų pakitimai pastato viduje ir išorėje. Dėl išmaniųjų
reguliavimo ir pritaikymo funkcijų naudojant „Uponor Smatrix“
užtikrinamas tinkamas energijos kiekis tinkamu metu.
Apskritai, naudojant spindulinio šildymo ir vėsinimo
sistemas reikia bent vieną kartą atlikti pradinį hidraulinį
grandinės balansavimą, siekiant padidinti efektyvumą.
Tai neautomatinė daug laiko užimanti bandymo ir klaidų
metodu pagrįsta procedūra, kurią montuotojai nenoriai
atlieka. Taikant automatinio balansavimo funkciją nebūtinas
pradinis reguliavimas, sistema periodiškai optimizuoja
kiekvienos patalpos grandinę, nuolat apskaičiuodama
energijos kiekį, reikalingą komforto lygiui užtikrinti. Net jei
pakeičiate grindų dangą, automatinio balansavimo funkcija
prisitaiko automatiškai, kad užtikrintų tinkamą komforto
lygį mažiausiomis energijos sąnaudomis.
Naudojant „Smatrix“, automatinio balansavimo funkciją
taip pat galima pritaikyti esamose renovuojamų patalpų
spindulinio šildymo ir vėsinimo sistemose, optimizuojant
komforto lygį ir energijos sąnaudas. Net nieko nežinodami
apie esamą sistemą, naudodami „Smatrix“ galite greitai ir
lengvai padidinti visos sistemos našumą. Taigi naudodami
automatinio balansavimo funkciją visam laikui užtikrinsite
tinkamą šilumos paskirstymą.

• Rekonstruojant optimizuojamos esamos sistemos
•	Aukštesnis komforto lygis nereguliuojant
rankiniu būdu
• Visiškai automatinė visą parą veikianti sistema
• Iki 25 % greitesnė veikimo reakcija
•	Energijos tausojimas: iki 6 %, palyginti su kitais
atskirų patalpų valdikliais; iki 12 %, palyginti
su nebalansuojama sistema; iki 20 %, palyginti
su nebalansuojama sistema be atskirų patalpų
valdymo
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Rankinis balansavimas
Automatinis balansavimas
Nustatymas
Laikas

Rankinis balansavimas atspindi tam tikrą sistemos veikimo
laiką, o automatinis balansavimas prisitaiko prie kiekvieno
sistemos ar pastato pokyčio, neatliekant papildomų
skaičiavimų, reikalingų taikant rankinį balansavimą.
Taigi tausojama energija ir užtikrinama pageidaujama
optimalaus komforto lygio patalpos temperatūra.
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Aukštesnis komforto lygis naudojant
mažiau laidų
„Uponor Smatrix“ puikiai tinka atnaujinantiems sistemą
bei pagreitina montavimo darbus naujuose pastatuose
„Smatrix“ lengvai prisitaiko prie esamų sistemų. Ji net
automatiškai subalansuoja senesnes sistemas padidindama
komforto lygį patalpoje ir efektyvumą. Dėl stipraus radijo ryšio
montavimo procesas idealiai tinkamas renovuojant namus.
Žinoma, naudojant „Smatrix“ taip pat greičiau atliekami
montavimo darbai naujuose pastatuose.
Iš tiesų, ją taip paprasta sumontuoti, kad nereikia jokios
pagalbos. Modulinės sistemos struktūra užtikrina papildomą
lankstumą, kad galėtumėte pridėti papildomų funkcijų ar
išvesčių, kai to reikia, o ne iš anksto.

06 l „Uponor Smatrix“

•	Belaidis perdavimas naudojant „Uponor Smatrix
Wave“ ir „Wave PLUS“
•	Veikia su esamomis sistemomis
• Paprasčiausias montavimas
• Nereikalinga pagalba

Šilumos siurblio
integravimas
Darniai į ateitį – optimali temperatūra
nereguliuojant rankiniu būdu
Naudojant šilumos siurblius galima gerokai sumažinti
neatsinaujinančios energijos išteklių kiekį, reikalingą namams
šildyti, perduodant terminę energiją iš natūralaus šaltinio,
pvz., oro ar žemės. Šis procesas gali būti dar veiksmingesnis
naudojant „Smatrix“ šilumos siurblio integravimo modulį.
Suderinama su įvairiais šilumos siurbliais „Smatrix“ padidina
produktyvumą ir sumažina šildymo sistemos eksploatavimo
išlaidas, nuolat dinamiškai reguliuodama šilumos kreivę.
Šilumos siurblio integravimo modulis nurodo šilumos siurbliui,
kada sumažinti šilumos generavimą, nes pasiekta tinkama
patalpos temperatūra. Taigi šilumos siurblys gali veikti esant
žemesnei temperatūrai, tausojant energiją ir mažinant išlaidas.

•	Dinaminio šildymo kreivė
•	Visiškai automatinė visą parą veikianti sistema
•	Nereguliuojama rankiniu būdu
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Statinio šildymo kreivė nenaudojant „Smatrix“
Fiksuoto šildymo kreivės, kur naudojama nominalioji
vertė 0,4, pavyzdys. Tiekiama temperatūra keičiama tik
atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Linijinė kreivė nurodo,
kad reikalinga aukštesnė tiekiamo vandens temperatūra
nukritus lauko temperatūrai. Ši statinė kreivė niekada neatitiks
svyruojančios temperatūros jūsų kambariuose.

Komforto lygis
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Dinaminio šildymo kreivė naudojant „Smatrix“
Dinaminio šildymo kreivė nuolat reguliuojama, atsižvelgiant
į temperatūros patalpos viduje ir išorėje pokyčius realiuoju
laiku, siekiant optimizuoti komforto lygį ir energinį efektyvumą
visus metus.
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Sistemos diagnostika
Lengvai aptinkamos triktys
Pageidaujamas komforto lygis nuolat keičiasi kaip ir gyvenimo
sąlygos. „Uponor Smatrix“ diagnostikos funkcijos nustato, ar
yra sunkumų pasiekiant pageidaujamą temperatūrą. Todėl
galima greitai ir lengvai šalinti triktis. Be to, užtikrinamos
mažesnės energijos sąnaudos.

•	Jutiklinio ekrano sąsaja naudojant „Smatrix
Wave PLUS“
•	Paprasta šalinti triktis
•	Efektyviau valdoma energija

U@home
Kontroliuojamas komforto lygis namuose ar išvykus
Naudodami „U@home“ galite valdyti patalpų klimatą
programėle ar žiniatinklyje. Jei esate išvykę ilgesnį laiką,
galite tausoti energiją ir taupyti pinigus perjungdami šildymą į
režimą „Away“ (išvykęs) arba „Eco“ (ekonominis).

•	Savaiminio diegimo montavimas
•	Kontrolė ir aliarmų pranešimai realiuoju laiku
•	Energijos optimizavimas atsižvelgiant į vartotojui
pritaikytas vizualizacijas
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Išmanūs valdikliai, išmaniosios funkcijos
Patalpų patikros funkcija
nustato, ar termostatai
tinkamai priskirti ciklams.
•	Išvengiama trikčių
sumontavus
•	Informuojama, jei
sumaišomi termostatai
•	Naudinga renovuojant,
kai nedaug žinoma apie
sistemą

Komforto nustatymas
užtikrina komforto lygį šildant
grindis, net jei naudojami
alternatyvūs
šilumos šaltiniai.
•	Neleidžia atvėsti grindims
•	Greitai reaguoja
•	Tausoja energiją
pakartotinai suaktyvinus

Duomenų saugojimas:
naudodami „Uponor Smatrix
Wave PLUS“ skirtą SD
mikrokortelę galite atnaujinti
sistemą.
•	Greitas diegimas ir trikčių
šalinimas
•	Programinės įrangos
naujiniai ir atsarginės
duomenų kopijos
•	Ilgalaikis duomenų
registravimas

„Bypass“ funkcija užtikrina
reikiamą vandens srautą
šilumos siurbliui su atskiros
patalpos valdikliu, jei
buferinis bakas per mažas
sistemai.
•	Padidina šilumos siurblio
veikimo trukmę
•	Užtikrina produktyvų
veikimą

Vėsinimo funkcija padidina
jūsų galimybes ir komforto lygį.
•	Nereikia montuoti kelių
skirtingų prietaisų, todėl
patiriama mažiau išlaidų
•	Geresnė apsauga, siekiant
išvengti kondensacijos

Tendencijų vizualizacijos
dalyje rodomi ir palyginami
kiekvienos patalpos
temperatūros nustatymai,
todėl atsižvelgiant į tai
galima greičiausiai sumažinti
energijos sąnaudas.
• Verčių vizualizacija
•	Tiesioginis vartotojo
grįžtamasis ryšys

SMS modulis: temperatūros
sumažinimo įjungimo
ar išjungimo nuotolinis
valdymas. Be to, siunčiamas
aliarmas per daug sumažėjus
patalpos temperatūrai.
•	Ekonomiškas nuotolinis
valdymas
•	Paprasta pridėti prie
esamos ar naujos sistemos
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„Uponor Smatrix“ produktų asortimentas
Zonų valdikliai

Patalpų valdikliai
Smatrix Wave PLUS
Belaidis valdiklis su jutiklinio
ekrano sąsaja ir visomis
funkcijomis
• Automatinis balansavimas
• U@home galimybė
•	Šilumos siurblio
integravimas
• Sistemos diagnostika
• „Bypass“
• Vėsinimo funkcija
• Duomenų saugojimas

Smatrix Space PLUS
Zonos šildymo ir
vėsinimo valdiklis
•	Skaitmeninis
programuojamas
termostatas
•	Santykinio drėgnumo
jutiklis

Smatrix Wave
Belaidis patalpų valdiklis
• Automatinis balansavimas
• SMS modulio galimybė
• Vėsinimo funkcija

Smatrix Space
Vienos zonos šilumos
kontrolės valdiklis
•	Skaitmeninis arba
standartinis termostatas

Smatrix Base
Laidinis patalpų valdiklis
• Automatinis balansavimas
• SMS modulio galimybė
• Vėsinimo funkcijos

Patalpų valdikliai su nuotoline prieiga
Smatrix U@home
Išmaniesiems telefonams
skirtos programėlės sąsaja

Tiekiamo vandens valdikliai
Smatrix Move PLUS
Šildymo ir vėsinimo sistemų
tiekiamo vandens valdiklis
•	Balansavimas pagal vidaus
ir lauko temperatūrą
• Belaidžiai jutikliai

Smatrix Move
Tik šildymo sistemos
tiekiamo vandens valdiklis
•	Reguliavimas pagal oro
sąlygas
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Geresnių rezultatų siekimas
1918 m. Suomijoje įkurtos įmonės „Uponor“ specializacijos
sritis – plastikiniai vamzdynai. Šiuo metu įmonė yra
tarptautinėje rinkoje pirmaujanti pastatų ir infrastruktūros
sistemų bei sprendimų tiekėja. Apie 4 000 atsidavusių
„Uponor“ darbuotojų dirba daugiau nei 30 šalių visoje
Europoje, Šiaurės Amerikoje ir kitose tarptautinėse rinkose.
„Uponor“ teikia kokybiškas vamzdžių sistemas, skirtas
profesionaliems montuotojams, taip pat pagal poreikius
pritaikytus visiškai užbaigtus sprendimus vystytojams,
rangovams, projektuotojams ir savininkams. Teikiame
paslaugas įvairiose rinkos srityse, įskaitant gyvenamųjų,
komercinių, pramoninių pastatų ir viešosios paskirties
inžineriniams projektams. Pagal mūsų saugias geriamojo
vandens tiekimo sistemas, energiją tausojančias spindulinio
šildymo ir vėsinimo sistemas, patikimus infrastruktūros
sprendimus nustatomi pramonės standartai.

Kas mes esame
• T
 arptautinėje rinkoje pirmaujantis statybos ir
infrastruktūros sprendimų tiekėjas
• Saugaus geriamojo vandens tiekimo sistemų
technologijos ir sprendimai, energiją
tausojančios spindulinio šildymo ir vėsinimo
sistemos ir patikimi infrastruktūros sprendimai
• Apie 4 000 darbuotojų 30-yje šalių
• Pardavimas ir paslaugos teikiami daugiau
nei 100 šalių
• Įtraukti į „NASDAQ OMX Helsinki“ vertybinių
popierių biržą Suomijoje

Esame įsipareigoję vykdyti tvarią veiklą, kuriame bei tiekiame
naujas technologijas ir sistemas, naudingas žmonėms. Taip
kuriame pasitikėjimą.
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