
Nasz nowy, stylowy termostat z czujnikiem
temperatury operatywnej (odczuwalnej) reguluje
komfort cieplny pomieszczenia i zapewnia
oszcz dno  energii

Nowo

Oszcz dno  energii na poziomie nawet 
20% dzi ki innowacyjnej technologii 
automatycznego równowa enia przep ywów

atwy monta , konfi guracja i sterowanie za 
pomoc  smartfona lub tabletu

Doskona y wybór w przypadku prac 
modernizacyjnych dzi ki mo liwo ci
zintegrowania z istniej cymi instalacjami 
ogrzewania i ch odzenia p aszczyznowego

Tworzymy z pasj
Uponor Smatrix Style
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Ciesz si  po czeniem elegancji 
z efektywno ci  energetyczn
Do oferty niezawodnego, sprawdzonego w praktyce systemu Smatrix do ogrzewania i ch odzenia p aszczyznowego
do czy  elegancki, smuk y termostat, który spe nia najwy sze wymagania pod wzgl dem wygl du i technologii.

Wyj tkowo precyzyjne czujniki
Czujniki temperatury operatywnej 
(odczuwalnej) zapewniaj  najwy sz
dok adno  pomiarów termicznych 
pomieszcze . Wyczuwaj  temperatur
powietrza oraz temperatur
promieniowania, umo liwiaj c tym 
samym bardziej precyzyjne pomiary 
komfortu cieplnego. Technologi  t
wykorzystano zarówno w termostacie, 
jak i czujniku z oferty Smatrix Style.

Interfejs z ekranem dotykowym
Programator z intuicyjnym 
oprogramowaniem zapewnia pe n
kontrol  nad systemem. Nie wymaga 
skomplikowanego monta u i jest 
wyposa ony w nowoczesny, atwy
w obs udze interfejs dotykowy.

Uponor Sp. z o.o.
Pass 20, Budynek K
05-870 B onie
Polska

Aplikacja Smatrix App 
Smatrix App umo liwia kontrolowanie 
temperatury pomieszcze  z dowolnego 
miejsca. Gdy nikogo nie ma w domu, 
mo esz zaoszcz dzi  energi
i pieni dze, prze czaj c ogrzewanie
w tryb „Wakacje” lub „Eco”.

Tel.: +48 22 266 82 00
Faks: +48 22 266 85 16

Sprawdzona technologia
• Nowy termostat 

rozbudowuj cy system 
Smatrix, w efektywny 
sposób zarz dza u yciem
energii dzi ki innowacyjnej 
funkcji automatycznego 
równowa enia przep ywu

• Sta e monitorowanie komfortu 
cieplnego pomieszczenia

Prostota
• atwy monta , konfi guracja 

i obs uga
• Sterowanie za pomoc

programatora dotykowego 
oraz aplikacji Smatrix App

Oszcz dno  energii
• Smatrix pozwala obni y

koszty ogrzewania a  do 20%
• Mo liwo  wykorzystania 

do modernizacji istniej cych 
instalacji ogrzewania 
i ch odzenia 
p aszczyznowego 

Nowy wygl d
• Smuk e, eleganckie 

kszta ty
• Doskonale komponuje si

z wystrojem wn trz
•   Dost pny w dwóch 

kolorach: bia ym i czarnym

www.smatrixstyle.com/pl
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