
Warmups Element WiFi-termostat har utformats 
med enkelhet och elegant funktionalitet i åtanke. 
Den ger energieffektiv värmereglering till alla 
Warmups golvvärmesystem. Element WiFi-termostat 
kombinerar smart teknik med enkel, modern design 
och är den perfekta allroundaren för att styra Warmups 
värmesystem.  
 
Element WiFi-termostat använder enkla touchknappar för 
noggrann styrning av golvvärmesystem. Dess eleganta, 
diskreta design passar in i alla heminredningar.  
 
Installation och konfigurering sker på några sekunder, 
skanna bara QR-koden på Element-termostaten med 
hjälp av MyHeating-appen så ansluts den automatiskt till 
ditt WiFi-nätverk.  

Element fungerar med alla våra avancerade 
energisparfunktioner i MyHeating-appen, till exempel 
SmartGeo. SmartGeo är en unik teknik som utvecklats av 
Warmup och som är inbyggd i MyHeating-appen och som 
använder en avancerad algoritm för att förstå de mest 
effektiva värmeinställningarna för hemmet.  
 
Den arbetar automatiskt, lär sig användarens rutiner 
och plats genom bakgrundskommunikation med en 
smartphone och sänker temperaturen när användaren 
är borta från hemmet och höjer den till den idealiska 
komforttemperaturen först när användaren är på väg 
hem, vilket sparar pengar och energi 

Automatisk kontroll  av värmen 
Unika SmartGeo ™ stänger automatiskt av 
värmen när du är inte är hemma

Trovärdig datasäkerhet  
Utvecklad och driven av Warmup i London, 
med datakryptering och hög säkerhet

Exakt styrning  
Enkla touchknappar för exakt styrning av 
golvvärmesystem. Den eleganta, diskreta 
designen passar in i alla heminredningar
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Översikt
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Element WiFi Thermostat
TM

Smart Heating. Simplified.Smart uppvärmning. Förenklad.



Automatisk styrning av värmen. SmartGeo lär sig användarens rutiner och plats genom bakgrundskommunikation 
med en smartphone och sänker temperaturen när användaren är borta från hemmet samt höjer den till den 
idealiska komforttemperaturen först när användaren är på väg hem vilket sparar både pengar och energi.

Enkla touchknappar för exakt styrning av golvvärmesystemet. Den eleganta, diskreta designen passar in i alla 
heminredningar

Enkel att installera. Skanna bara QR-koden på Element-termostaten med hjälp av appen MyHeating så ansluts 
den automatiskt till ditt WiFi-nätverk. 

Väderbaserad tidig start. Slår på värmen vid precis rätt tidpunkt för att du ska ha det varmt när det är schemalagt 
- ingen överhettning eller slöseri med energi. Tar hänsyn till väderprognosen för värme precis när det behövs, 
även under kalla dagar och inget slöseri av energi genom överhettning under varma dagar.

Energiövervakning Energi- och kostnadsdiagram på mobil, surfplatta och dator.

12 års garanti när den installeras med en Warmup värmematta/-kabel.

Modell SKU Färg på höljet List

RSW-01-WH-RG ELM-01-WH-RG Vit Roséguld

RSW-01-OB-DC ELM-01-OB-DC Svart Mörk krom

Funktioner & fördelar

Element Termostat modeller
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Modell RSW-01-XX-YY Mått 
(monterad) 86 x 86 x 16 mm

SKU ELM-01-XX-YY

DRIFTSPÄNNING 230 V AC: 50 Hz Skärmstorlek 1.8”

Skyddsklass Klass II Givare Luft & Golv (Omgivande)

Maximal last 16A (3680W) Givartyp NTC10k 3m lång  
(kan förlängas till 50m)

Dimensionerad 
överspänning 4000V Arbetsfrekvens 2401 - 2484MHz

Automatisk åtgärd 100 000 cykler
Max. 
Radiofrekvensstyrka 
överförd

20dBm

Med frånkoppling 
menas Typ 1B Installationsdjup Rekommenderas: 50 mm dosa 

Minimum: 35 mm dosa

Föroreningsgrad 2 Kompatibilitet

Elektrisk golvvärme  
Vattenburen golvvärme 

Centralvärmesystem 
 (kombi- & systempannor med 
strömbrytare, 230V AC-ingång)

Max. 
Omgivningstemperatur 40°C Er-P-klass IV

Relativ luftfuktighet 80% Garanti 12 år

IP-klass IP33 Godkännanden BEAB
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Tekniska specifikationer

Kontakt

Förpackningens innehåll

1 x Element (display och strömförsörjning) 
med installationsmanual

1 x 3m NTC10K givare

2 x M3.5 x 25 x 0.6P skruvar

1 x skruvmejsel
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