NYTT
VARME I SKYEN

Ny gateway og webapp til Microtemp Sentralstyring
Vi har oppgradert Microtemp Sentralstyring med
ny gateway og lekker webapp. Den nye løsningen
sikrer rask og enkel installasjon og problemfri drift.
Alle innstillinger gjøres i brukervennlig webapp,
med sikker lagring i skyen.

•
•
•
•

Markedets mest komplette system for varmestyring
Styrer opptil 32 enheter
Termostater for gulvvarme og panelovner
Relémodul for på/av-styring av elektriske apparater

Ny gateway
MSW5 er knutepunktet i Microtemp Sentralstyring. Én enkelt
gateway kan styre opptil 32 enheter ved hjelp av to-veis radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp, som muliggjør fjernstyring av både bolig
og fritidsbolig, uavhengig av hvor man befinner seg.
Gatewayen kobler seg automatisk til vår sikre skytjeneste i
Microsoft Azure, slik at det ikke er behov for å gjøre nye innstillinger ved oppdatering eller bytte av ruter.
Ny webapp
Alle innstillinger gjøres i den nye webappen. Brukergrensesnittet er enkelt for både installatør og kunde, med norsk tekst og
klare symboler. Brukerkontoen kan inneholde flere anlegg, for
eksempel hus og hytte, og er passordbeskyttet.
•
•
•

Én login, flere brukere
3 hovedmodus og direkte tilgang til dine rom fra hjemskjerm
Mulighet for ekstern lenke til eNet og webkamera

Gateway MSW5
El.nr. 54 008 02

(Nytt el.nr.)

Se baksiden for mer informasjon >>
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GATEWAY FOR FJERNSTYRING AV MICROTEMP SENTRALSTYRING
TYPE MSW5, MED WEBAPP OG SIKKER LAGRING I SKYEN

GENERELT
Microtemp sentralstyring er et komplett system for elektrisk og vannbåren varme i hus, hytter og mindre næringsanlegg. Gateway MSW5 er
knutepunktet mellom styringsenhetene og webappen og sørger for at
anlegget kan fjernstyres fra smarttelefon, nettbrett eller PC, uavhengig av om du er hjemme eller borte. Ved hjelp av tidsprogram tilpasset
husstandens døgnrytme og varmebehov, sørger Microtemp Sentralstyring for komfort og strømsparing året rundt.






Automatiske tidsprogrammer for maksimal komfort og sparing
Toveis radiokommunikasjon mellom alle enheter
På/av-styring av elektriske apparater med relémodul
Perfekt for fjernstyring av hyttevarme, også uten kablet internett
Feriemodus/frostsikring

GATEWAY - PLUG & PLAY INSTALLASJON
MSW5 er beregnet for enkel og rask påveggsmontering i nærheten av
ruter. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge
til termostater og relémoduler. Styringsenhetene starter med et forhåndsdefinert tidsprogram som er lagret i gatewayen, slik at de kan
brukes umiddelbart. Tidsprogrammene tilpasses senere i webappen.
WEBAPP FOR INNSTILLING OG FJERNSTYRING
I webappen opprettes en brukerkonto som kommuniserer med gatewayen via lokal ruter. Alle brukertilpasninger gjøres her, med sikker
lagring i skytjenesten Microsoft Azure. Gatewayen lagrer alle innstillinger og endringer fra kontoen din og sender dem til styringsenhetene. Dermed fungerer systemet også når tilkoblingen til nettserveren
er brutt.
Brukervennlig
Webappen er oversiktlig og gjør det meget lett å endre romtemperatur lokalt, utvide komfortperioden globalt eller sette anlegget i frostsikring/feriemodus og tilbake til auto. Ved endrede behov er det også
enkelt for bruker å justere tidsprogrammene. Løsningen er plattformuavhengig og anlegget kan fjernstyres uavhengig av hvor du befinner
deg. Det påløper ingen abonnementsutgifter ved bruk av systemet.
TEKNISKE DATA, GATEWAY
Driftsspenning .........................
Standby-effekt .........................
Frekvensbånd .........................
Overføringsrekkevidde ............
Driftstemperatur .....................
Forurensningsgrad .................
Overspenning ..........................
Kapsling ..................................
		
Mål (H x B x D).........................
Display ....................................
EU-registrert design ................
		

9Vdc via 230Vac ±10%, 50Hz adapter
1,8W
868,3 Mhz
15 meter innendørs
0 - 25°C
2
Kat. II
IP 20 (Kun forfra med deksel
etter innbygging i boks)
84 x 84 x 58 mm
25 x 84 mm, segment
001534462-0001/2 iht. EN 60730-2-9
Automatisk handling type 1

MÅLSKISSE, GATEWAY

TYPE

BESKRIVELSE

EL.NR.

MSW5-10
		
		

Gateway for Microtemp Sentralstyring, hvit
Leveres komplett med Cat 5 kabel (0,5 m)
og spenningsforsyning

54 008 02

KOMPONENTER I MICROTEMP SENTRALSTYRING
 Gateway og webapp for innstilling, oversikt og fjernstyring
 Termostater for styring av elektrisk og vannbåren varme
- Termostater for veggmontering
- Termostater for skapmontering og skjult montering
- Alle reguleringsmuligheter, inkludert trådløs IR-føler
 MicroVarm panelovner og varmelister m/sentralstyringstermostat
 Relé for på/av-styring av elektriske apparater gjennom stikkontakt
SYSTEMSKISSE

Brukerkonto
driftes i skytjenesten
Microsoft Azure
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