Inteligentny
Inteligentnie zaprojektowany, komfortowy
i energooszczędny.

Łatwy
Niezwykle łatwy w montażu
i codziennej eksploatacji. Z dotykowym
panelem obsługowym Touch Display
oraz aplikacją Dimplex Home App.

Smart RTC+
Inteligentny system sterowania
pompami ciepła Dimplex
Większość systemów regulacji temperatury działa na podstawie danych o temperaturze zmierzonej w pomieszczeniu
referencyjnym. Oznacza to, że jeśli nastawiona temperatura w tym pomieszczeniu zostanie osiągnięta, to mimo zainstalowania termostatów w pozostałych pomieszczeniach, w żadnym z nich nie będzie możliwe dostarczenie większej ilości
ciepła. W Smart RTC+ powyższa wada została całkowicie wyeliminowana – steruje on temperaturą do 10 pomieszczeń
niezależnie i osiągnięcie zadanej temperatury w którymkolwiek, nie ma wpływu na temperaturę w pozostałych. Smart RTC+
działa w oparciu o regulatory RTM Econ współpracujące z automatyką WPM Touch. Dodatkowo całym systemem
można sterować za pomocą aplikacji Dimplex Home App na urządzeniu mobilnym.
Zalety
+ Niezależna regulacja temperatury dla każdego pomieszczenia.
+ Kompleksowy nadzór nad temperaturą do 10 pomieszczeń jednocześnie.
+ Sterowanie dystrybucją ciepła i chłodu.
+ Współpraca z automatyką WPM Touch.
+ Możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji Dimplex Home App.

WPM Touch
Automatyka nowej generacji
+ Automatyka nowej generacji do sterowania
pompami ciepła Dimplex.
+ Intuicyjny, dotykowy panel obsługowy Touch Display.
+ Zarządzanie systemem c.o. (grzanie/chłodzenie)
oraz instalacją c.w.u.
+ Możliwość indywidualnej konfiguracji do współpracy
z różnymi wariantami układów hydraulicznych.
+ Zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet
(wymagany opcjonalny moduł NWPM Touch).
+ Obsługa za pomocą urządzeń mobilnych
(wymagana aplikacja Dimplex Home App).
+ Współpraca z systemami BMS oraz KNX.
+ Możliwość rozszerzenia o 2 dodatkowe bloki
funkcyjne, np. dodatkowy obieg c.w.u. lub obiegi c.o.
mieszaczowe (niezbędny moduł WPM Touch +2).
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Aplikacja Dimplex Home App zapewnia
doskonałą kontrolę systemu grzewczego
i chłodzącego. Zaprojektowana jest w taki
sposób by odbywało się to możliwie wygodnie
dla użytkownika przy jednoczesnej wydajnej
i oszczędnej pracy całego systemu. Kontrola
temperatury odbywa się na podstawie
rzeczywistych nastaw i ich odchyleń od
zaprogramowanych wartości. W połączeniu
z automatyką WPM Touch i systemem
Smart RTC+ (regulatorami RTM Econ), aplikacja
umożliwia sterowaniem do 10 pomieszczeń
niezależnie. Obsługa aplikacji jest niezwykle
prosta i sprowadza się do wprowadzenia
podstawowych parametrów, jak np. komfortowa
temperatura dla każdego pomieszczenia.

