
Elektroniczna głowica termostatyczna ECOmatic EM-GT-01 SIMPLE

Opis produktu

Elektroniczna głowica termostatyczna ECOmatic EM-GT-01 SIMPLE służy do inteligentnej
regulacji  temperatury  w  pomieszczeniach  i  jako  niezależne  urządzenie  stanowi
zamiennik  standardowej  głowicy  termostatycznej  podnosząc  komfort  termiczny
domowników oraz zmniejszając ogólne koszty ogrzewania.

Właściwości głowicy:

✔ elektroniczna  głowica  termostatyczna  umożliwiająca  sterowanie
temperaturą pomieszczenia według ustalonego harmonogramu,

✔ bardzo cicha,  łatwa do zaprogramowania  i  niezwykle  prosta w
obsłudze, 

✔ duży wyświetlacz LCD pokazujący aktualny stan pracy głowicy,

✔ szybka instalacja  nie  wymaga użycia  żadnych specjalistycznych
narzędzi. Pasuje do  standardowych zaworów termostatycznych z
gwintem M30 x 1,5mm. W zestawie znajduje się również dodatkowy
adapter do głowic Danfoss RA.

✔ dzięki wstępnie ustalonemu programowi gotowa do pracy od razu po zamontowaniu,

✔ temperatura ustawiana z dokładnością do 0,5oC,

✔ umożliwia ustalenie oddzielnych programów na każdy dzień tygodnia. Dla każdego dnia można ustalić aż siedem
okresów przełączania. W każdym okresie przełączania możliwe jest ustalenie dowolnej temperatury z zakresu 5-
35oC,

✔ trzy tryby pracy: automatyczny, ręczny, wakacyjny,

✔ głowica posiada automatyczną ochronę przed zamarzaniem,

✔ innowacyjna funkcja wykrywania otwartego okna wyłącza ogrzewanie natychmiast po wykryciu nagłego spadku
temperatury,

✔ funkcja  zabezpieczenia  przed  osadzaniem się  kamienia  na zaworze.  Uruchamia  proces  odkamieniania  raz  w
tygodniu o zaprogramowanej porze,

✔ przycisk TURBO umożliwia ponadprogramowe maksymalne otwarcie głowicy i dogrzanie pomieszczenia,

✔ blokada przed dziećmi,

Parametry techniczne:

✔ zasilanie: 2 x 1,5V – baterie R6/AA (w zestawie)

✔ trwałość baterii: ok. 3 lata (3 sezony grzewcze)

✔ zużycie energii: max. 100mV

✔ klasa ochrony: IP20

✔ wyświetlacz: LCD

✔ przyłącze  głowicy:  M30  x  1,5mm (Heimeier,  MNG,  Honeywell-Braukmann,  Oventrop,  Schlösser,  Comap,  Valf
Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss - adapter RA w zestawie)

✔ standardowa długość bolca zaworu termostatycznego: 4,3mm

✔ wymiary (S x W x G): 55 x 60 x 102mm

✔ waga: 260g (z bateriami)

✔ gwarancja: 12 miesięcy
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Inteligentne, strefowe sterowanie ogrzewaniem



ECOmatic - inteligentne, strefowe sterowanie ogrzewaniem.
Jak to działa ?

Tradycyjna  głowica  utrzymuje  stałą  ustaloną  temperaturę  w pomieszczeniu  niezależnie  od  jego  tygodniowego  cyklu
wykorzystania. Nie jest to rozwiązanie ekonomiczne ponieważ część ciepła marnuje się na ogrzewanie pomieszczeń, w
których w tym czasie  nikt  nie  przebywa (np. kiedy dzieci  są w szkole,  większość czasu spędzamy w salonie,  itp.  -
pomieszczeniach o bardzo charakterystycznym sposobie wykorzystania).  W całym cyklu dziennym nigdy przecież  nie
korzystamy jednocześnie z całego mieszkania. 

Sytuacji tej nie zmienia również zastosowanie centralnego sterownika ogrzewania. W związku z tym jedynym efektywnym
rozwiązaniem problemu jest system ogrzewania strefowego, w którym temperatura każdego z pomieszczeń może być
niezależnie zaprogramowana w zależności od potrzeb użytkowników. Oczywiste jest zatem, że  zastosowanie systemu
ogrzewania  strefowego przekłada  się  bezpośrednio  na  ilość  zużytego  paliwa  wykorzystywanego  do  ogrzewania  a
oszczędności z tego tytułu sięgają ok. 25%. 

Najprostszym sposobem budowy ekonomicznego  systemu ogrzewania  strefowego  jest  wykorzystanie  elektronicznych
głowic termostatycznych ECOmatic EM-GT-01 SIMPLE, które jako niezależne urządzenia umożliwiają inteligentną regulację
temperatury  w  pomieszczeniach  wg  ustalonego  harmonogramu  tygodniowego.  Dzięki  temu  że  stanowią  zamiennik
standardowej głowicy termostatycznej są niezwykle proste w instalacji i  nie wymagają żadnej interwencji  w aktualny
system  ogrzewania.  Duży  wyświetlacz  LCD,  bardzo  łatwe  programowanie  oraz  obsługa  sprawiają,  że  są  niezwykle
przyjazne dla użytkowników.

Poniżej ilustrujemy przykładowy dzień korzystania z systemu ECOmatic do inteligentnego sterowania ogrzewaniem wg
ustalonego  harmonogramu  w  mieszkaniu  o  powierzchni  50m2.  Zastosowanie  sterowników  ECOmatic  pozwoliło  na
zmniejszenie  całkowitej,  średniej  temperatury  pomieszczeń  o  ok.  1,4oC co  bezpośrednio  przekłada  się  na  obniżenie
kosztów ogrzewania o ok. 11%.
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