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T700DIN-ohjauslaitteen ominaisuudet

Themo T700DIN – älykäs ohjauslaite DIN-kiskoon

Lämpötiloja ja lämmitysohjelmia
voidaan muokata mobiililaitteella tai
tietokoneella.

Luo yksityiskohtainen viikko-ohjelma
lämmitystarpeidesi mukaan. Themo
optimoi automaattisesti lämmityssyklisi
edullisimmille tunneille.

Themo ottaa huomioon ulkolämpötilojen
muutokset lämmityksen ohjaamisessa.
Koneäly oppii lämmitystarpeet eri
sääolosuhteissa.

Kätevä konfigurointi online-oppaan
avulla.

Tarkastele lämmityksen aktiivisia ajankohtia ja
niiden vaikutuksia sähkölaskuusi.

Sammutatko Wi-Fin yöksi? Themo on kehitetty
toimimaan myös väliaikaisesti ilman
verkkoyhteyttä. Optimoinnin offline-muisti on 24
tuntia. Jos WiFiä ei ole saatavilla lainkaan, Themo
toimii normaalina termostaattina ilman
optimointia.

Themo T700DIN on DIN-kiskoasenteinen digitaalinen lämmityksen säädin. Laitteessa on Wi-Fi-
siru, jonka avulla laite voidaan yhdistää kotiverkkoosi. Laitteen ollessa yhteydessä internetiin,
Themo lukee reaaliaikaisen pörssisähkön hinnan Nordpoolin palvelimelta. Themo T700DIN -
ohjauslaitetta voidaan käyttää lattialämmitystermostaattina tai hintakytkimenä mm.
lämminvesivaraajille ja SG-ready lämpöpumpuille kärkitiedon tai kontaktoriohjauksen avulla.

Jos viikottainen elämänrytmisi vaihtelee, voit
luoda eri lämmitysohjelmia esimerkiksi kotona- ja
poisaoloaikojen mukaisesti. Voit myös helposti
vaihdella lämmitysohjelmia.

www.themo.io

Älykäs sähkölämmityksen säätöyksikkö, joka tarkistaa pörssisähkön hinnan ja mukautuu
lämmitysprofiiliisi.

Etäohjattava

Älykäs ohjelma

Ulkolämpötilat (sääennuste)
Energiankulutushistoria

Helppo käyttöönotto

Useita viikko-ohjelmia

Toimii myös ilman Internetiä

PriceSwitch

Tila, jossa lämmitystä ohjataan vain sähkön
pörssihinnan perusteella. Tässä tilassa
lämpötila-anturia ei hyödynnetä
lämmityksen ohjauksessa. Käyttäjä voi
asettaa työajat ja hintarajan. Tämä tila
ohittaa lämpötilaan liittyvät parametrit.



themo

Toiminnot

Mekaaniset liitännät

Themo on kehitetty älypuhelin- ja tabletkäyttöön. Asetuksia on helpointa hallita
Themo-mobiilisovelluksen kautta, joka on saatavilla iOS:lle (> Versio 12.4) ja
Androidille (> Versio 7.0). Sovellus on ilmainen.
Tietokonekäytölle suunnattu Themon web-sovellus (app.themo.io) näyttää
yksityiskohtaisen raportin lämmityshistoriasta sekä arvion saavutetuista säästöistä.

DIN-kiskoon asennettava Themo -
termostaatti on kytkettävissä sekä
230V että 24V järjestelmään
(kärkitieto). Liitäntäkaaviosta näet
johtojen kytkennät. Lattialämmitystä
ohjattaessa lattia-anturin kytkentä on
pakollista, jotta termostaatti toimii
oikein.

Tarkemmat asennusohjeet löytyvät
mobiilisovelluksesta.

Off: Themolle on asetettavissa Offline-lämpötila, joka kytkeytyy päälle, jos laite menettää Internet-
yhteyden älyohjelmatilassa yli 24 tunniksi. Off-tilassa Themo toimii tavallisen termostaatin tavoin. Price
Switch -tilassa Off-tila ohittaa älyohjauksen. 
Schedule: Älyohjelmatilassa Themo ohjaa lämmitystä yksilöllisen lämmitysohjelman mukaan.
Lämmitystä voidaan säätää esim. haluttuun kotonaolo-, poissaolo- tai yölämpötilaan. Optimaaliset
lämmityssyklit säätyy automaattisesti reaaliaikaisiin pörssisähkönhintoihin tai syötettyihin kiinteisiin
sähkönhintoihin perustuen.

www.themo.io

Toimintatilat (MODE)

Kytkentäkaavio

Suunniteltu mobiilikäyttöön

Manual: Manuaalitilassa Themo toimii "perinteisenä" termostaattina. Manuaalitilan jatkuvaa
lämpötilaa voidaan säätää mobiiliapplikaatiosta, tai Themon etupaneelista.
PriceSwitch: PriceSwitch-tilassa Themo voi toimia ilman sensoria. Käyttäjä valitsee
lämmitysintensiteetin ja themo valitsee edullisimmat tunnit sähkönkäyttöön.

Hintakytkin (Price Switch) 

Kuinka monta lämmitystuntia
laite tarvitsee toimiakseen.

Lämmitystunnit
Suurin sallittu tuntimäärä, jonka laite saa olla pois päältä.
Tällä toiminnallisuudella voidaan muun muassa rajoittaa
vesikiertoveden liiallista jäähtymistä. 

Suurin sallittu lämmitysjaksojen välinen kesto
Aseta pörssisähkölle
maksimihinta, jonka
ylittyessä lämmitys
menee pois päältä.

Hintaraja

Price Switch -asetusten käyttäjiä pyydetään asettamaan 3 ohjauslaitteen toimintaa ohjaavaa
parametria:

Themo T700DIN -ohjainlaitetta voidaan käyttää PriceSwitch-tilassa lämminvesivaraajissa ja lämpöpumpuissa.
PriceSwitch-tilassa lämpötila-anturi on valinnainen, koska useimmissa vesivaraajissa ja lämpöpumpuissa on
sisäänrakennettu anturi.

Jos vesivarajassa on mahdollisuus ulkoiseen anturiin, voit seurata lämpötilan kehitystä sovelluksella. 
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Rele

Anturit 

Offline-lämpötila

Käyttöjännite

Liitäntäpuristimet

Lämpötilarajat

Tuetut lattia-anturit

Älykäs ohjelma

Sääennusteiden hyödyntäminen

Kulutushistoria

Themo applikaatio

Näppäin/lapsilukko

Fyysinen on/off -kytkin

Valmiustilan virrankulutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

•

•

•

•

•

• 

Paino

Painikkeet

Takuu

Kielet

Internet connection

Materiaali ja IP-luokitus

Etäohjauksen vaatimukset

Offline lämmitys

Useita ohjelmia
Ohjelmistopäivitykset 
Wi-Fi:n välityksellä
Sähkön hintanäkymä 

Koneäly

PriceSwitch
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Max 1,8 W

220-240V tai 24V , 50 Hz 

Käyttäjä määrittää lämpötilan siltä
varalta, että Themo menettää Internet-
yhteden yli 24 tunniksi.

NTC 6,8 kOhm @

25°C NTC 10 kOhm @

25°C NTC 12 kOhm @

25°C NTC 15 kOhm @

25°C NTC 33 kOhm @

25°C NTC 47 kOhm @

Max 16 A / 3200 W @ 230 V

lämpötila-anturi on (pakollinen
lattialämmityksele; valinnainen
PriceSwitch-lle)

Maksimilämpötila  lattialämmitykselle
on 45°C 

Tuote on seuraavien EC-direktiivien
määräysten mukainen, mukaan lukien
kaikki muutokset, ja kansallisen
lainsäädännön, jolla nämä direktiivit
pannaan täytäntöön:
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EC
EMC-direktiivi 2014/35/EC

Käytä 1,5 mm tai 2,5 mm kaapeleita
tehotarpeen mukaan.
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150 g

Englanti 

Viro 

Suomi 

1x tila, 1x arvo alas,
1x arvo ylös

ABS + PC plastic/ white,

glossy IP21

WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHZ-2.5GHZ

Wi-Fi-yhteys internetyhteydellä
Themo-sovellus puhelimeen tai
tablettiin, jossa on iOS tai Android
Ilmainen Themo-tili

Kuluttajansuojalain mukaan kaikki
www.themo.io -sivustolta ostetut tuotteet.
ee:llä tai vastaavalta jälleenmyyjältä on 2
vuoden rajoitettu takuu.

www.themo.iothemo

Ominaisuudet

 

Säännösten-
mukaisuus

Tekniset tiedot

themo on Smart Load Solutions OÜ-lle kuuluva tavaramerkki. Suunniteltu ja valmistettu Virossa.

2                               2


