
Smatrix Pulse romtemperaturkontroll med 
full smarthus tilkobling

Your feel-good connection
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Ønsker du å optimalisere eksisterende gulvvarmesystem, eller planlegger å installere det for første gang? Si hei 
til Uponor Smatrix Pulse, det nye brukervennlige romtemperaturkontrollsystemet som gir maksimal romkomfort, 
og kompatibilitet med forskjellige smarthusapplikasjoner, som for eksempel Alexa Voice Control og Google 
Voice Assistant. Totalt sett sparer dette deg tid, energi og kostnader, mens du forbedrer atmosfæren i hjemmet 
ditt.

Du kan også stole på ekspertisen til verdens ledende leverandør av varme- og kjølesystemer - Uponor.
Som ekspert på helhetlige varme- og kjøleløsninger, vet Uponor best når det kommer til smart optimalisering av 
gulvvarme / kjølesystemet.
*Kompatibilitet med Google Assiatant lanseres senere.

Med Smatrix Pulse romtemperatur kontroll-
system, og vår lange erfaring i oppvarming og 
kjøling

Øk din egen kom-
fort!
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Enkel installasjon: 
Med den enkle systemarkitekturen, og 
interaktiv installasjonsveiviser i Smatrix 
Pulse-appen

Rolig til sinns:
Takket være den nyeste krypteringste-
knologien, og alternativene for person-
lige innstillinger i skyfunksjonen

Energieffektiv:
Med innovativ autobalansering
teknologi, og smart analyse
egenskaper

Personlig komfort:
Lag din egen atmosfære i hjemmet med 
egne personlige preferanser, og 
adaptive komfort funksjoner

Enkel kontroll:
Via den inituitive Smatrix Pulse App,  
eller din favoritt stemmestyrte assistent –  
hjemme eller ute
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Installasjon og 
konfigurasjon uten 
internett
Det er ikke nødvendig å lese tunge manualer: 
Smatrix Pulse App gir en fullstendig interaktiv 
trinnvis installasjonsveiviser og animasjoner 
som gjør installasjonen barnelek.

Men hva hvis hjemmet ditt fremdeles er en 
byggeplass og ikke har internett? Ikke noe 
problem, Smatrix Pulse App kobles direkte til 
kommunikasjonsmodulen og skaper et lokalt Wi-
Fi-nettverk uten internettforbindelse.

Tredjeparts tilgang for 
praktisk vedlikehold
I Smatrix Pulse-appen kan du gi 
tilgangsrettigheter til det pålitelige 
installasjonsprogrammet ditt for en 
profesjonell kontroll av systemet, eller for 
å implementere forbedringer. Innstillinger 
for eksterne systemer, justeringer eller 
vedlikehold kan gjøres raskt hvor som helst.

1, 2, 3, klar!
Smatrix Pulse er satt opp på noen få 
trinn, og er enkel å installere
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Full kontroll fra hvor 
du befinner deg
Fortell din gulvvarme om at du 
kommer hjem fra jobb senere. Med 
Smatrix Pulse App, kan du kontrollere 
romtemperaturene i hjemmet ditt hvor 
som helst med smarttelefon eller 
nettbrettet. Spar energikostnader mens du 
reiser ved å stille oppvarmingen til “Borte” 
eller “Hjemme”.

Jobber med 
stemmeassistenter
“Alexa, øk temperaturen i stuen med 2°C.” 
Smatrix Pulse kan enkelt integreres med 
Amazon Alexa eller Google Home. Så du kan 
kontrollere oppvarming og kjøling på samme 
måte som å spille favorittmusikken din, eller 
administrere oppgaver.

Værmelding
Forberedt på et plutselig værskifte? Bare 
sjekk værmeldingen i Smatrix Pulse App, 
og juster varme- og kjølebehov i sanntid. I 
tillegg kan fuktigheten måles.

Koble din atmosfære med
nye smarthusmuligheter

Hei oppvarming!
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Smatrix Pulse skaper din individuelle 
atmosfære i løpet av sekunder

Det perfekte 
øyeblikket!

Kos deg med 
individuelle 
preferanser
Varm klokka syv om morgenen, behagelig 
kjølig for å sove? Hvert enkelt medlem
av din husstand kan opprette en personlig 
komfortsone i henhold til deres behov.

Fremskynd 
reaksjonstiden på 
oppvarmingen
Konvensjonell gulvvarme er ofte litt treg 
når det kommer til reaksjonstid. Ofte har du 
følelsen av at den perfekte temperaturen 
aldri oppnås. Uponor Smatrix Style 
designtermostater måler temperaturen 
i hvert rom med høy presisjon, og 
samhandler med kontrolleren når endringer 
er nødvendige eller ønsket.

Forbedre din
feel-good-forbindelse
For maksimal komfort hjemme, tilbyr Smatrix 
Pulse det høyeste utvalget av integrasjon 
med andre komfortsystemer - som kjøling 
med viftekonvektor, ventilasjon, takkjøling og 
elektrisk gulvvarme.

Tilpasning til din
daglig rutine
Fra arbeidsrom til lekerom: innovativ, hydraulisk 
autobalansering overvåker kontinuerlig 
temperaturforholdene og regulerer hver 
varmekrets individuelt. Smatrix Pulse tilpasser 
seg til og med umiddelbart til modifikasjoner
som nytt gulvbelegg eller endring av rombruk.
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Stol på sikkerhetsinnstillingene
og full datakontroll

Nyt 
sikkerheten!

Personlige 
innstillinger for å 
bruke skyfunksjoner
Tilgang til Uponor-skytjenestene gir 
ytterligere funksjonaliteter til Smatrix 
Pulse-systemet ditt, f.eks. automatiske 
programvareoppdateringer med 
maksimal datasikkerhet. Hvis du ikke vil 
dele dataene dine, kan du ganske enkelt 
avbryte tjenesten, og fortsatt bruke appen 
og systemet med lokal Wi-Fi.

Høy datasikkerhet 
Din personlige informasjon er i de 
aller beste hender hos oss. Sterk 
krypteringsteknologi tilbyr deg svært 
pålitelig databeskyttelse.

Alarm og 
pushvarslinger 
Hvis det er lavt batteri, eller den 
trådløse tilkoblingen går tapt, varsler 
systemet deg uansett hvor du er 
gjennom Smatrix Pulse App.
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Autobalansering fra Uponor
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Mens manuell hydraulisk balansering bare tar hensyn til de opprinnelige forholdene, tilpasser 
autobalansering funksjonen seg hele tiden til enhver endring i systemet eller rommet, uten 
kompliserte omberegninger eller justeringer av et installasjonsprogram. Automatisk balansering 
fortsetter gjennom alle sesonger, og tilpasser seg husholdningenes endrede livsstil og bruks-
mønstre, eliminerer behovet for manuell balansering. Dette resulterer i jevnere gulvtemperatu-
rer og effektiviserer systemets reaksjonstider med lavere energiforbruk enn noe standard av / 
på-system.
Du sparer tid, energi og penger - mens du drar nytte av optimal komfort!

Spar opptil 20% energi med 
Autobalanserings teknologi:

Smatrix Pulse automatisk
optimaliserer energibruken din

Mindre energi, 
mer komfort!
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Fra renoveringer til nybygg: Smatrix Pulse-bru-
kere drar nytte i alle livssituasjoner

Vi kjenner 
Smatrix!

“I en familie på fire …
… alle har sine daglige rutiner. Mellom 
skole og fotball har vi ikke tid til å bekymre 
oss for å regulere gulvvarmen i huset vårt. 
Smatrix Pulse gjør det for oss; den tilpasser 
seg automatisk til livet vårt
og sørger for at alle i familien vår føler seg 
behagelige og komfortable når som helst på 
dagen.”

Valerie Smith, 32, mor til 2 barn

“I vårt nye hus ønsket 
vi …
… å bygge alt fra bunnen av ,og planlegge 
installasjonen av Uponor gulvvarme og Sma-
trix Pulse sammen. Det er verdt det. Vi har 
nå et smart, energieffektivt hjem som bidrar 
positivt for miljøet.” 

Thomas Cooper, 41, advokat

“Barna har flyttet ut …
… og vi hadde tid til å pusse opp huset til 
våre spesifikke behov. Vi vet ikke mye om 
smarte systemer, men med den nye gulvvar-
men og Smatrix Pulse fra Uponor er vi fullt 
forberedt på fremtiden. Selv når vi reiser, 
har vi full kontroll over vårt varmesystem 
hjemme. Vi tenkte også at når barnebarna 
kommer sammen en dag, ønsker vi at de 
skal ha det bra i hjemmet vårt.” 

Chris Johnson, 62, pensjonist

“Kundene mine spør 
meg ofte …
… hvordan de kan få maksimal komfort til
minimum energikostnader. jeg anbefaler 
Uponor gulvvarme med Smatrix Pulse-
kontroller. Det beste for meg: installasjon
er raskt og enkelt, og kan gjøres uten
Internett-tilkobling.”  

Frank Wood, 36, installatør
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Enkelt system, 
maksimal ytelse

Your feel-good forbindelse med Smatrix Pulse består av bare noen få komponenter.
For optimal installasjon, vennligst kontakt våre pålitelige partnere. Du finner dem på
www.uponor.no
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1  Uponor Smatrix 
Pulse Kontroller 
En strålende varme- / avkjølingskontroll 
med autobalanseringsfunksjon som 
er egnet for opptil 6 romtermostater 
og 8 aktuatorer. Støtte for ekstra 
termostater og aktuatorer kan gjøres via 
romkontrollforlengelsen. Dette produktet 
kan brukes til trådløse og kablede 
installasjoner.

2  Uponor Smatrix Pulse 
Kommunikasjonsmodul 
For tilkobling mellom Uponor Smatrix Pulse-
system, Uponor Smatrix Pulse App og Uponor-
skytjenestene.

3  Uponor Smatrix 
Style Termostat
En elegant, slank romtermostat med en 
operativ temperatur- og fuktighetsfunksjon 
for maksimal komfort og energieffektivitet.

4  Uponor Smatrix 
Pulse App 
En intuitiv app med en interaktiv 
installasjonsveiviser, som gir et grensesnitt 
for å sette opp og kontrollere systemet 
hjemme eller borte.

Starter Set S

1 x Uponor Smatrix Pulse Com
1 x Uponor Smatrix Pulse Kontroller
3 x Uponor Smatrix Thermostat D+RH Style

Uponor Smatrix Pulse 
Starter Set 
Start din feel-good forbindelse med vår starter set pakke 
for en leilighet (størrelse S). Utvidelser kan gjøres på 
forespørsel.

Tilgjengelig for trådløsinstallasjon.

Your 
feel-good boks
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