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Wi cej ciep a czy wi ksza oszcz d-
no ? Do tej pory u ytkownik sys-
temu grzewczego mia  – najo-

gólniej ujmuj c, dwie mo liwo ci. Wybiera
pomi dzy komfortem a wydajno ci  – cz -
sto nie potrafi c oceni , jaki to b dzie mia o
wp yw na wygod  i zasobno  portfela.

Teraz wszystko mo e wygl da  inaczej, 
bo firma Dimplex, znana z precyzyjnej i in-
teligentnej techniki regulacyjnej, prezentuje 
now  aplikacj  Smart Room Heating. 

KONIEC ERY KRZYWEJ 
GRZEWCZEJ!
Wi kszo  dzisiejszych systemów regulacji 
temperatury pomieszcze  dzia a na podsta-
wie danych o temperaturze zmierzonej w po-
mieszczeniu referencyjnym. Oznacza to, e
je li nastawiona temperatura w tym pomiesz-
czeniu zostanie osi gni ta, to mimo zain-
stalowania termostatów w pozosta ych po-
mieszczeniach – w adnym z nich nie b dzie 
mo liwe dostarczenie wi kszej ilo ci ciep a. 
Co wi cej, w zale no ci od preferencji klienta, 
instalator zwykle ustawia  krzyw  grzewcz
pompy ciep a mo liwie na najni sz  warto
lub o kilka stopni wy ej. W efekcie zdarza o
si , e u ytkownik odczuwa  przyjemne cie-
p o, licz c si  z wy szymi kosztami – lub od 
czasu do czasu zak ada  dodatkowy sweter. 
Tak by o kiedy ! Teraz nie trzeba ju  wybie-
ra , poniewa  nowa aplikacja Dimplex Smart 
Room Heating czy najwy szy mo liwy kom-
fort z najwy sz  wydajno ci !

JAK TO DZIA A?
Bardzo atwo: regulacja za pomoc  termosta-
tu nie jest ju  konieczna, mo na bowiem bar-
dzo wygodnie komunikowa  si  z pomp  cie-
p a – bezpo rednio za pomoc  smartfonu. 
Korzystaj c z aplikacji Dimplex Smart Room 
Heating, ka dy mo e indywidualnie regulo-
wa  temperatur , a  w dziesi ciu pomieszcze-
niach. Obs uga aplikacji jest niezwykle
prosta i sprowadza si  do wprowadzenia pod-
stawowych parametrów, jak np. komforto-
wa temperatura dla ka dego pomieszczenia. 
Osi gni cie zadanej temperatury w którym-
kolwiek z pomieszcze  nie ma wp ywu na 
temperatur  w pozosta ych. Zasada dzia ania 
systemu Smart RTC+ jest niezwykle prosta 

– automatyka pompy ciep a wraz z zainstalo-
wanymi regulatorami RTM Econ A/U mierzy 
temperatur  w ka dym pomieszczeniu i za 
pomoc  si owników na rozdzielaczach otwie-
ra obwody odpowiedzialne poszczególnych 
pomieszcze  niezale nie od pozosta ych. 
Priorytet maj  pomieszczenia o najwi kszym 
odchyleniu od zadanej temperatury. Zawsze 
mo na przy tym wykorzysta  maksymal-
n  wydajno . Niezale nie od tego, czy u yt-
kownik czuje si  najbardziej komfortowo przy 
18 czy te  23 stopniach, pompa ciep a (a do-
k adniej sterownik pompy ciep a, który
steruje ca  instalacj  grzewcz ) ustala naj-
ni sz  mo liw , a tym samym najbardziej
wydajn  i oszcz dn  temperatur  zasilania 
dla danej temperatury.
Cechy aplikacji:
   Dba o najwy szy komfort! W ka dej chwili 
indywidualne odczucie temperatury, a nie 
ustawiona wcze niej krzywa grzewcza, de-
cyduje, czy jest wystarczaj co ciep o w po-
mieszczeniu.

   Dba o najwy sz  wydajno ! Pompa ciep a
zawsze okre li najni sz  mo liw  tempera-
tur  zasilania.

   Zapewnia atw  obs ug ! Interfejs jest intu-
icyjny i atwo mo na regulowa  docelow
temperatur . Ciep o w poszczególnych po-
mieszczeniach mo na rozpozna  po kolo-
rach, pod kontrol  jest wi c informacja, czy 
i w jaki sposób pompa ciep a aktualnie pra-
cuje.

   Zapewnia przejrzysto ! W ka dej chwi-
li dost pny jest podgl d w czasie rzeczywi-
stym: po prostu wiesz, jaka temperatura pa-
nuje w ka dym pokoju oraz w jaki sposób 
i kiedy pracuje pompa ciep a.

   Gwarantuje indywidualn  regulacj  tempe-
ratury w 10 pomieszczeniach!

   Aplikacja umo liwia tak e regulowanie sys-
temu wentylacji.

   Umo liwia ró ne scenariusze u ytkowania! 
Poniewa  mo na utworzy  indywidualne 
profile temperatury dla ka dego pomiesz-
czenia i na ka dy dzie .

   Dba o kondycj  pompy ciep a! W a ciwie 
ustawiona przez aplikacj  Dimplex Smart 
Room Heating pompa ciep a w ka dej chwi-
li pracuje wydajnie i efektywnie, a wi c wy-
kazuje znacznie mniej oznak zu ycia, a tym 
samym jest znacznie mniej podatna na 
usterki.

   Wspó pracuje z wysokowydajnymi po-
wietrznymi pompami ciep a serii LA S-TU 
i regulatorem temperatury pomieszczenia 
Dimplex Smart RTC.
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