
Naujoji patalpų temperatūros kontrolės 
sistema „Uponor Smatrix Pulse“ su 
pilna integracija į protingo namo sistemą

Išmanūs sprendimai – 
Jūsų gerai savijautai



• Naujas patalpų mikroklimato valdymas esant 
namuose ar išvykus

• Prieiga prie „Uponor Cloud“ sistemos
• Nuotolinio valdymo galimybė per „Uponor Smatrix 

Pulse“ aplikaciją
• Galimybė integruoti į kitas sistemas („Amazon Alexa“, 

„Google Home“)
• Prieiga prie interneto laidu arba „Wi-Fi“ ryšiu
• Integruota kontrolerio antena

„Uponor Smatrix Pulse“ komponentai

2 l Uponor Smatrix Pulse

„Uponor Smatrix Wave“ „Pulse 
X-265“ reguliavimo modulis
Valdymo modulis su autobalansavimo funkcija, gali 
valdyti iki 12 patalpų termostatų ir 14 pavarų

„Uponor Smatrix Pulse“  
ryšio modulis R-208

„Uponor Smatrix Wave“ 
termostatas „Style T-169“
Elegantiškas, daug vietos neužimantis patalpos 
termostatas su patalpos temperatūros ir drėgmės 
matavimo funkcija užtikrina didžiausią komfortą ir 
geriausią energijos vartojimo efektyvumą

„Uponor Smatrix Pulse App“
„Uponor Smatrix Pulse Cloud“
Intuityvi ir aiški programėlė, skirta sistemai įdiegti  
ir valdyti

Paprasta naudoti programėlė, kuri yra ypač patogi naudotojui 
dėl integruoto interaktyvaus diegimo vedlio ir įvairių 
pagalbinių funkcijų. 

„Uponor Cloud“ suteikia papildomų funkcijų:
• patalpų temperatūros valdymo integravimas į protingas 

namų sistemas
• papildomų komforto sistemų valdymo galimybė, pvz., 

vėdinimo, lubų vėsinimo, elektrinio grindų šildymo ir kt.
• kelių „Uponor Smatrix Pulse“ įrenginių valdymas per vieną 

proramėlę
• techninis aptarnavimas nuotoliniu būdu
• išmanieji pranešimai apie veiklos sutrikimus ir sistemos 

atnaujinimus
• automatinis programinės įrangos naujinimas

„Uponor Smatrix Style“ itin tiksliai matuoja kiekvienos 
patalpos temperatūrą ir  drėgmę suteikdamas didžiausią 
komfortą naudotojui.

Prie vieno ryšio modulio „Uponor Smatrix Pulse R-208“ 
galima prijungti iki 4 valdymo modulių.
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Laikas

Be automatinio balansavimo
„Uponor“ automatinis balansavimas
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„Uponor Smatrix Pulse“  
optimizuoja jūsų energijos naudojimą
Norint kad patalpų temperatūros kontrolės sistema veiktų efektyviai ir taupytų jūsų 
pinigus reikia ją subalansuoti. Rankinis balansavimas yra sudėtingas procesas kuriam 
reikalingas projektas su tiksliais parametrais ir šildymo sistemos komponentai, kuriuos 
galima subalansuoti remiantis projektiniais duomenimis. Automatinio balansavimo funkcija 
nuolatos prisitaiko prie kiekvieno sistemos arba erdvės pokyčio, todėl montuotojui nereikia 
pakartotinai atlikti skaičiavimo arba reguliavimo darbų. Automatinis balansavimas veikia 
ištisus metus ir prisitaiko prie namuose besikeičiančio gyvenimo būdo ir naudojamų 
funkcijų nustatymų.Taip užtikrinama tolygesnė grindų temperatūra, greitesnis sistemos 
reagavimo laikas ir mažesnės energijos sąnaudos. Taupydami savo laiką, energiją ir 
pinigus mėgaujatės optimaliu komfortu!

Mažiau energijos – 
daugiau komforto!



Plačiau apie „Uponor“

Bendrovė „Uponor“ pasilieka teisę tobulindama ir kurdama gaminius daryti tiekiamų komponentų techninių sąlygų pakeitimus, apie tai iš anksto neinformavusi.

UAB „Uponor“ 
Ukmergės g. 280 
06115 Vilnius 
Lietuva

Tel. +370 5 21326 
El. p. info.lithuania@uponor.com

www.uponor.lt

„Uponor“ biblioteka

Čia rasite brošiūras, montavimo ir 
eksploatavimo instrukcijas, techninius 
produkcijos duomenis ir kt.

www.uponor.lt/paslaugos/parsisiųskite

„Uponor & More“

Įsigydami „Uponor & More“ programoje 
dalyvaujančius gaminius būsite 
apdovanoti – rinkite „uPoints“ taškus ir 
gaukite puikių prizų.

www.uponor-more.com/lt

„Uponor“ mokymų ir 
montavimo vaizdo įrašai

Papildomą informaciją ir vaizdo 
įrašus apie „Uponor“ gaminius 
galite rasti mūsų „YouTube“ 
kanale.

www.youtube.com/Uponoras




