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Kontroll via smartphone
Använd din smartphone, 
surfplatta eller dator för att styra 
uppvärmningen

Behovsstyrd uppvärmning
4iETM lär sig hur fastigheten nyttjas 
och anpassar automatiskt värmen

Automatiskt rätt temperatur
Ditt hem har rätt temperatur vid rätt 
tidpunkt

Kontroll över energiförbrukning
Förbrukning, kostnad och jämförelser 
presenteras grafiskt

WarmAppsTM

Lokala väderprognoser

Smart OverridesTM

Intuitiv kontroll över 
uppvärmningssystemet. Inget behov 
av omprogrammering om dina rutiner 
ändras

Expertsupport
Vår tekniska support hjälper dig med 
produkt- & installationsfrågor!

TEKNISKA DATA
Spänning : 230V +/- 15% vid 50Hz

Max belastning : 16A

Mått : 90 x 110 x 18 mm (kräver kopplingsdosa, 35 mm djup)

Pekskärm: 72 x 54 mm 

Sensorer : Temperatursensor NTC golvgivare (3 m) & intern lufttemperatursensor

Programmering : Upp till 5 perioder per dag 

I händelse av strömavbrott, kommer 4iETM att hämta alla inställningar via internet när strömmen är tillbaka

IP-klass : IP33

Certifikat : BEAB, CE

Garanti : 3 år

KOMPABILITET
4iETM kräver 230VAC effekt

Kombatibel med alla Warmups el- och vattenburna golvvärmesystem upp till 16A

Kompatibel med nästan alla eldrivna och vattenburna värmesystem som har elstyrda sjuntgrupper och kan fungera som standalone-enhet

Med Warmups WiFi-anslutna termostat 4iETM Smart WiFi, kan du styra hela värmesystemet via 
WarmAppsTM, en app specialutvecklad för Warmups eluppvärmda golvvärmesystem och en 
smartphone eller surfplatta. Systemet ger dig behovsstyrd uppvärmning som säkerställer att 
du får behagligt inomhusklimat, effektiv uppvärmning och minimal elförbrukning. 

4iETM Smart Wifi ger förslag på hur du kan effektivisera elförbrukningen och därigenom minska 
elkostnaderna. 

Direkt energibesparing
Isolerad golvvärme är 10-15% 
effektivare.

Fria väggytor
Inga väggfasta radiatorer ger frihet att 
möblera efter eget tycke

Hög kvalité, lång garanti
Vi vet att våra produkter håller måttet. 
Därför erbjuder vi förmånliga garantier

OM 4IETM SMART WIFI THERMOSTAT

Onyx Black

Cloud White

Warmup tillverkar och distribuerar avancerade, energieffektiva golvvärmesystem enligt ISO 9001: 2008 (el, vattenburen och hybrid - eller blandning av båda). Vi har varit 
verksamma i mer än 20 år och sålt över 2,1 miljoner system i mer än 60 länder. Vi har dotterbolag i 11 länder och licensierade handelspartners i övriga länder.

Warmup är ett forsknings- och kunskapsdrivet företag som gör allt för att ligga i framkant gällande teknik och energi, vilket gjort våra produkter världsledande. Vi har en stark 
tradition av gedigen kvalité och innovation. Vårt avancerade system baserat på värmetråd med fluorpolymer-beläggningar och våra termostater 3iE samt 4 IE är patenterade 
och varumärkesskyddade.

För ytterligare information, besök vår hemsida www.warmup.se!

WARMUP ENERGIEFFEKTIVA VÄRMEGOLV

Bright Porcelain
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