Programmējams telpas temostats | TPOneTM

Iepazīstieties ar TPOne
Inteliģenta kontrole kļūst gudrāka
TM

TPOne programmējams telpas termostats ļauj ērti un elastīgi kontrolēt apkuri mājās,
samazinot enerģijas patēriņu, kamēr atrodaties mājās vai ārpus tās.

Viegli

un ātri. Uzstādīšana un
iestatīšana, izmantojot
zināmus slēgumus un
intuitīvas izvēlnes

www.tpone.danfoss.com

Danfoss TPOne
Inteliģenta kontrole kļūst gudrāka
Ar jauno TPOneS programmējamo telpas termostatu, Danfoss inteliģento apkures kontroli padarīja vēl gudrāku.
Papildināts ar praktiskiem un viegli lietojamiem jauninājumiem, TPOne ir izstrādāts, lai derētu gandrīz jebkurai mājas apkures
vadības programmai. Viegli uzstādāms un skaisti iederīgs interjerā, TPOne eleganti apvieno visu esošo TP modeļu funkcionalitāti
vienā stilīgā ierīcē.
Produkta īpašības
• Lietotāji var viegli piekļūt komforta
režīmiem un ērti mainīt iestatījumus
• Intuitīva lietotāju saskarne ar skaidrām
ikonām
• Ātra uzstādīšana ar pazīstamu slēgumu
• Ātrās iestatīšanas vednis un atsevišķa
uzstādītaju izvēlne ar bloķēšanu

• Universāla un vienkārša 7 dienu
programmēšana
• Gaidīšanas režīms ar aizsardzību pret
salu
• Ieslēgšanas / izslēgšanas slodzes
kompensācija, kas nodrošina enerģijas
taupīšanas priekšrocības
• Apkures katla apkopes atgādinājums
un ārējā sensora ieeja pēc izvēles

Komforta iestatījumi
Vienkārši un efektīvi
Danfoss TPOne piedāvā četrus īpašus komforta režīmus, kurus var aktivizēt, nospiežot
tikai vienu pogu.
Programmējamais telpas termostats apkuri ērti kontrolē pēc iepriekš iestatītiem
grafikiem. Bet, ja lietotājam nepieciešama režīma izmaiņas tūlīt, komforta pogas ļauj
iestatījumus pielāgot uzreiz.
Komforta režīma pogas mainīsesošo iestatījumu un palieks spēkā līdz nākamajām
plānotajām apkures izmaiņām pēc grafika tāpēc nav jāatceras atgriezties pie
automātiskās vadības.

• Karstā ūdens režīma izvēle
(Tikai TPOneM un TPOneS)
• Standarta, aizkavēta vai optimizēta
ieslēgšana
• Pieejami ar bateriju, vadu, bezvadu vai
bezvadu ar interneta savienojumu modeļi
• Modeli ar bezvadu interneta pievienojumu,
var vadīt attālināti izmantojot TPOne
aplikāciju

Mājās

Prombūtne

Naktsmiers

Izslēgts

Ieviešam jaunus ērti maināmus ātrās
piekļuves komforta režīmus
mājas komforta iestatījumi

Viegli lasāms displejs
• Liels displejs ar
vienkāršām ikonām katras
funkcijas parādīšanai.

Komforta režīmi
• Viens pieskāriens, lai
pārslēgtos starp
iestatījumiem.

Ātra uzstādīšana ar
pazīstamu vadu slēgumu

Ātrās iestatīšanas vednis
• Intuitīva programmēšana
nodrošina ātru un precīzu
iestatīšanu.

Pazīstamas norādes
• Lietotājam draudzīgas
funkcijas un ikonas ērtai
un intuitīvai programmēšanai.

Elastīga un ērta
programmēšana

Ar ļoti intuitīvu lietotāja saskarni TPOne apvieno ātras
uzstādīšanas un iestatīšanas izvēlnes ar viena pieskāriena
vadību, lai noteiktu statusu un pašreizējos iestatījumus.

TPOne piedāvā ērtu programmēšanu, tai skaitā patiesu 7
dienu plānošanu un brīvdienu funkciju, un to var izmantot
arī karsta ūdens vadībai.

Pazīstams vadu savienojums nodrošina vienkārsu, ātru
un precīzu uzstādīšanu.

Lietotājam draudzīga saskarne nodrošina lietotājam iespēju
veikt īstermiņa izmaiņas ieprogrammētajā grafikā, lai
ietaupītu enerģiju vai palielinātu komfortu  un tas viss, tikai
ar vienu pieskārienu pogai.

Enerģijas taupības
ieguvums

TPOne piedāvā on/off slodzes kompensāciju, padarot to par
ErP 5 klasi.
Kad tiek on/off slodzes kompensācija, termostats nosaka
sistēmas iestatīto cikla ātrumu un pēc tam nosaka ieslēgšanas/
izslēgšanas periodu ilgumu katrā ciklā. Tas optimizē gan
katla efektivitāti, gan komfortu.

Click & Save
Viena pieskāriena
enerģijas ietaupījums
Neatkarīgie testi ir pierādījuši, ka mājas komforta temperatūras
pazemināšana tikai par vienu grādu var samazināt enerģijas
patēriņu pat par 10%.
TPOne novatoriskā funkcija ‘Click & Save’ var pazemināt par
dažiem grādiem visus iepriekš noteiktos komforta iestatījumus.
Šī parocīgā funkcija palīdz aizsargāt vidi un ieekonomēt
lietotāju naudu, nospiežot tikai vienu taustiņu.

Savienojamība un App
Jaunā TPOneS vadība
Drošs interneta savienojums ar viedtālruņa TPOne apkures lietotni
nodrošina TPOneS kontroli no jebkuras vietas un jebkurā laikā. Tas
ļauj lietotājam dinamiski pielāgot apkuri, ietaupot naudu, kamēr atro
das prombūtnē, un uzlabojot komfortu, atgriežoties mājās.

TPOne-M

TPOne-B

TPOne-RF + RX1-S

TPOne-S + DBR

Termostata Funkcijas

Pasūtīšanas kodi

087N785200

087N785100

087N785400

087N785600

Kods bez uztvērēja

-

-

087N785300

-

Dinamiskā katla releja kods

-

-

-

087N7857

RF Programējams
termostats

Ar internetu savietojams
programējams termostats

Programējams termostats

Tips
Enerģijas padeve  TPOne

230Vac, 50/60Hz

2.5 - 3VDC (2 x AA Alkaline Batteries)

Baterijas ilgums

-

Minimum 2 years

Enerģijas padeve  Uztvērējam

-

-

Izejas kanāls 1

230Vac, 50/60Hz

Minimum 2 years

-

230Vac, 50/60Hz
Volt free, SPDT type 1B
(RX1-S)

Volt free, SPDT type 1B

Volt free, SPST type 1B
(DBR)

Slēdzis Kanālam 1

3A at 230Vac

3A at 230Vac

3A at 230Vac

Izejas kanāls 2

3A at 230Vac

-

-

-

Pārraides frekvence

-

-

433.92MHz

868.42MHz

Bezvadu interneta savienojuma
specifikācija

-

-

-

802.11b/g (2.4GHz)

Maksimālais attālums

-

-

30 metres

Iestat. temperatūras diapazons

5-35 °C

Darb. temperatūras diapazons

0-45 °C

IP Klase

IP20

IP40

On/Off Vadība

Jā

On/Off slodzes kompensācija

Jā

Izmēri (mm)

H66 x W155 x D3

Izmēri (mm) RX1S

-

-

Izmēri (mm) DBR

-

-

0

H84 x W84 x D28

-

-

H84 x W84 x D30
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