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Smart termostat med wifi
Microtemp WiFi MWD5 er en 16A "alt-i-ett" digital
urtermostat som kan styres med App for iOS og
Android. Termostaten har 2-polet bryter, dobbelt
følersystem, lærefunksjon, åpent vindu-funksjon og
fabrikkinnstilt spareprogram med inntil 6 hendelser
per døgn.
•
•
•
•
•

"Alt-i-ett" digital urtermostat med WiFi
App for Android og iOS
Stor touchskjerm i farger og norsk meny
Dobbelt følersystem
Valgfri tilkobling av wifi og app

Dobbelt følersysten
Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur
og minimum/maksimumbegrensning av gulvtemperaturen.
Dette gjør termostaten spesielt egnet for parkett og flis- eller
steingulv. Termostaten har 2-polet bryter og kan styre en last
på inntil 3600W.
Lærefunksjon
Lærefunksjonen innebærer at termostaten lærer seg når den
må starte oppvarmingen for å oppnå temperaturnivåene som
er satt i spareprogrammet.
Åpent vindu-funksjon
MWD5 har i tillegg en smart åpent vindu-funksjon som gjør at
termostaten skjønner om man har åpnet et vindu eller en dør,
slik at den ikke overkompenserer med varme mens man lufter.
Fabrikkinnstilt spareprogram
For maksimal komfort, kan spareprogram med inntil 6 hendelser per døgn enkelt settes opp. Ved få trykk kan innstillingene
kopieres fra en ukedag til den neste
For en enda lekrere installasjon kan MWD5 kombineres med designrammer fra Gira.
Termostat Microtemp WiFi MWD5-1999
El.nr. 54 936 10
Se baksiden for mer informasjon >>
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SMART TERMOSTAT MED WIFI
TYPE MWD5, MED TOUCHSKJERM OG APP

APPSTYRING
MWD5 kan styres ved hjelp av vår intuitive og stilrene app for iOS og
Android. I appen er det en installasjonsveiledning som gjør det enkelt
å opprette en bruker og koble til termostatene. I appen kan du blant
annet:
•
•
•
•

Gruppere termostater i soner etter behov
Enkelt tilpasse spareprogram med inntil 6 hendelser per døgn
Sette ønskede termostater i feriemodus eller frostsikring
Ikke behov for mer enn én brukerkonto. Denne kontoen kan
brukes av flere samtidig.

MWD5 har tidsbegrenset overstyring av spareprogrammet for hver
enkelt termostat eller sone ved behov. Man har valget mellom modusene "Boost", "Komfort" eller "Øko" de gangene man han behov for
å avvike fra spareprogrammet. Forbruksdata visualisert i oversiktlige
grafer kan enkelt leses ut fra enten termostat eller app. Termostaten
kan enkelt styres uavhengig av hvor man befinner seg; hjemme, på
hytta eller på ferie, det er ikke nødvendig å være på samme nettverk.
MONTERING OG OPPSETT
MWD5 bygger bare 22mm inn i veggboks og har den velkjente Microtemp monteringsvennligheten. Termostaten er beregnet for montering i standard veggboks eller direkte på vegg. Etter at strøm og føler
er koblet til, er MWD5 oppe og går etter kun 5 trykk. Om ønskelig tilkobles termostaten til wifi manuelt, eller med push-button WPS. Appen
inneholder en konfigurasjonsveiledning som gjør tilkoblingen svært
enkel.

TYPE

BESKRIVELSE

MWD5-1999 Termostat Microtemp WiFi MWD5-1999

EL.NR.
54 936 10

BILDER AV APP

TEKNISKE DATA
Driftsspenning ......................... 100-240 V AC +/- 10% 50/60 Hz
Egetforbruk............................... ≤0,5W
Utgangsrelé.............................. Sluttekontakt - SPST - NO
Temperaturområde.................. 5 til 40 °C
Frostsikring.............................. 5 °C
Feriemodus ............................. 5 °C
Bryter, innebygd avbryter......... 2-polet, 16A
Backup på ur............................. 5 år
Kapsling.................................... IP21
Mål (H x B x D).......................... 84 x 84 x 40 mm
Display ..................................... 76x220 px resistiv touch
Reguleringsprinsipp ................ PWM/PI
Barnesikring............................. Ja
Forurensningsgrad................... II
WiFi............................................ IEEE 802.11 b/g/n - 2.4GHz
Kryptering.................................. WPA/WPA2
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Last ned appen "Microtemp WiFi MWD5" på Google Play eller App Store
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