
Termostat Element WiFi od společnosti Warmup byl 
navržen s ohledem na jednoduchost a stylovou funkčnost. 
Přináší energeticky úsporné řízení vytápění pro všechny 
systémy podlahového topení Warmup. Termostat 
Element WiFi, který kombinuje inteligentní technologii 
s jednoduchým moderním designem, je dokonalým 
univerzálním řešením pro ovládání topných systémů 
Warmup.  
 
Termostat Element WiFi využívá jednoduchá dotyková 
tlačítka pro přesné ovládání systémů podlahového 
vytápění. Jeho elegantní, nenápadný design se bude hodit 
k jakémukoli interiéru domácnosti.  
 
Instalace a nastavení je otázkou několika sekund, stačí 
naskenovat QR kód na termostatu Element pomocí 
aplikace MyHeating a termostat se automaticky připojí k 
vaší WiFi síti.   

Termostat Element pracuje se všemi našimi pokročilými 
funkcemi pro úsporu energie v aplikaci MyHeating, 
jako je například SmartGeo. SmartGeo je jedinečná 
technologie vyvinutá společností Warmup a zabudovaná 
do aplikace MyHeating, která využívá pokročilý algoritmus 
k pochopení nejefektivnějšího nastavení tepla pro 
domácnost.  
 
Funguje automaticky; prostřednictvím komunikace s 
chytrým telefonem na pozadí se učí zvyklosti a polohu 
uživatele a snižuje teplotu, když je uživatel mimo domov, 
a zvyšuje ji na ideální komfortní teplotu až v době, kdy 
uživatel přijde domů, čímž šetří peníze a energii   

Automatické řízení vytápění  
Unikátní SmartGeo™ automaticky ztlumí 
vytápění, když jste mimo domov

Důvěryhodné zabezpečení dat  
Vyvinuto a provozováno společností Warmup 
v Londýně, se šifrováním dat a vysokým 
zabezpečením

Přesné ovládání  
Jednoduchá dotyková tlačítka pro přesné 
ovládání systémů podlahového vytápění. 
Jeho elegantní, nenápadný design se bude 
hodit do jakéhokoli interiéru
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Přehled
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Element WiFi Thermostat
TM

Smart Heating. Simplified.Chytré vytápění. Zjednodušeně.



Automatická regulace vytápění. SmartGeo se učí zvyklosti a polohu uživatele prostřednictvím komunikace na pozadí 
s chytrým telefonem a snižuje teplotu, když je uživatel mimo domov, a zvyšuje ji až na ideální komfortní teplotu v 
době příchodu uživatele domů úspora peněz a energie.

Jednoduchá dotyková tlačítka pro přesné ovládání systému podlahového vytápění. Jeho elegantní, nenápadný 
design se bude hodit do jakéhokoli interiéru

Snadné nastavení. Stačí naskenovat QR kód na termostatu Element pomocí aplikace MyHeating a termostat se 
automaticky připojí k vaší síti WiFi. 

Předčasný start podle počasí. Zapne topení ve správný čas, aby bylo teplo podle plánu - žádné přehřívání nebo 
plýtvání energií. Zohledňuje předpověď počasí, aby bylo teplo přesně v požadovanou dobu, a to i v chladných 
dnech a nedochází také k plýtvání energií při přetápění v teplých dnech.

Sledování spotřeby energie Energetické + nákladové grafy na mobilu, tabletu a počítači.

Záruka 12 let při instalaci s topnou rohoží/kabelem Warmup.

Model SKU Barva krytu Rámeček

RSW-01-WH-RG ELM-01-WH-RG Bílá Růžově zlatá

RSW-01-OB-DC ELM-01-OB-DC Černá Tmavý chrom

Vlastnosti a výhody

Modely termostatu Element

2



Model RSW-01-XX-YY Rozměry 
(smontované) 86 x 86 x 16 mm

SKU ELM-01-XX-YY

Provozní napětí 230 V AC: 50 Hz Velikost obrazovky 1.8”

Třída ochrany Třída II Senzory Vzduch a podlaha (okolní prostředí)

Maximální zatížení 16A (3680W) Typ senzoru NTC10k 3 m dlouhý  
(lze prodloužit až na 50m)

Jmenovité impulzní 
napětí 4000V Provozní frekvence 2401 - 2484MHz

Automatická akce 100 000 cyklů
Max. vysílaný 
vysokofrekvenční 
výkon

20dBm

Odpojení znamená Typ 1B Hloubka instalace
Doporučeno: 50 mm hluboká 

krabička Minimum: 35 mm hluboká 
krabička

Stupeň znečištění 2 Kompatibilita

Elektrické podlahové vytápění, 
teplovodní podlahové vytápění, 

systémy ústředního vytápění 
(kombinované a systémové kotle s 

vypínačem pod napětím, vstup  
230 V AC)

Maximální teplota okolí 40°C Třída Er-P IV

Relativní vlhkost 80% Záruka 12 let

Hodnocení IP IP33 Schválení BEAB
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Technické informace

Kontakt

Obsah balení

1 x Element (displej a napájecí základna) 
s instalační příručkou

1 x 3m senzor NTC10K

2 x šrouby M3,5 x 25 x 0,6P

1 x šroubovák

Warmup CZ
www.warmup.cz
cz@warmup.com
T: +420 228 880 520

Warmup plc n 704 Tudor Estate n Abbey Road n Londen n NW10 7UW n UK
Warmup GmbH  n Ottostrae 3 n 27793 Wildeshausen n DE


