
O 6iE da Warmup é o primeiro termostato UFH do mundo 
com tela sensível ao toque para smartphone que oferece 
controle sem esforço. Disponível em Onyx Black ou 
Cloud White com um design ultrafino (16 mm da parede), 
ficará muito bem em casas clássicas, contemporâneas, 
minimalistas ou modernas. Personalize o 6iE com fundos 
fotográficos, o único termostato de piso radiante com 
essa capacidade.  
 
A configuração é feita em questão de segundos, basta 
escanear o código QR mostrado na tela do 6iE usando o 
aplicativo MyHeating e ele se conectará automaticamente 
à rede WiFi.  
 
 
 

O 6iE funciona com todos os nossos recursos avançados 
de economia de energia no aplicativo MyHeating, como 
o SmartGeo. SmartGeo é uma tecnologia exclusiva 
desenvolvida pela Warmup e embutida no MyHeating 
App que usa um algoritmo avançado para entender as 
configurações de aquecimento mais eficientes para a 
casa.  
 
Trabalhando automaticamente; aprende as rotinas 
e a localização do usuário por meio da comunicação 
em segundo plano com um smartphone e diminui 
a temperatura quando o usuário está fora de casa, 
aumentando até a temperatura ideal de conforto a tempo 
de o usuário chegar em casa economizando dinheiro e 
energia.   

WiFi Thermostat
TM6iE 

A forma mais inteligente e eficiente de controlar o aquecimento do piso 
Radiante mais vendido do mundo
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Visão geral
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Controle automático de aquecimento  
Único SmartGeo ™ desliga automaticamente o 
aquecimento quando está longe de casa

Segurança de dados digna de confiança 
Desenvolvido e operado por Warmup em Londres, 
com encriptação de dados e alta segurança



Controle automático do aquecimento. SmartGeo aprende as rotinas e localização dos usuários por meio da 
comunicação em segundo plano com um smartphone e reduz as temperaturas quando estão longe de casa, 
apenas elevando-as até a temperatura ideal de conforto a tempo da chegada do usuário em casa economizando 
dinheiro e energia.

Design ultra-fino premium (a 16 mm da parede) com o primeiro ecrã táctil do mundo para smartphones controlo 
sem esforço.

Personalizar o 6iE com fundos fotográficos, o único termóstato de aquecimento por baixo do pavimento com esta 
capacidade.

Fácil de configurar. Basta digitalizar o código QR que aparecerá no 6iE utilizando a aplicação MyHeating e esta 
ligar-se-á automaticamente à rede WiFi.

Início antecipado baseado no clima. Liga o aquecimento na hora certa para aquecer quando programado - sem 
superaquecimento ou desperdício de energia. Leva em consideração a previsão do tempo para o calor apenas 
quando necessário, mesmo em dias frios e sem desperdício de energia com superaquecimento em dias quentes.

Monitorização energética Gráficos de energia + custos no telemóvel, tablet e desktop.

Garantia de 12 anos quando instalado com um tapete / cabo de aquecimento Warmup.

Modelo Cor do alojamento Banda

6IE-01-OB-DC Preto Ônix Crómio Escuro

6IE-01-CW-LC Branco Nuvem Crómio Claro

Recursos e benefícios

Modelos 6iE
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Modelo 6iE-01-XX-YY Dimensões 
(Assembled 6iE) 90 x 115 x 39 mm

Tensão de 
funcionamento 230 V AC : 50 Hz Tamanho do ecrã 3.5em

Classe de protecção Classe II Sensores Ar e chão (ambiente)

Carga máxima 16A (3680W) Tipo de sensor NTC10k 3m de comprimento 
(Pode ser prolongado até 50m)

Tensão nominal de 
impulso 4000V Frequência de 

operação 2401 - 2484MHz

Acção automática 100.000 ciclos
Max. Potência de 
Rádio-Frequência 
Transmitida

20dBm

Desconexão significa Tipo 1B Profundidade de 
instalação Caixa de parede de 50 mm

Grau de poluição 2 Compatibilidade

Aquecimento eléctrico por chão 
radiante Aquecimento de água 
por chão radiante Sistemas de 
aquecimento central (Caldeiras 

Combi & sistema com interruptor 
ao vivo, entrada 230V AC)

Máx. temperatura 
ambiente 40°C Classe Er-P IV

Humidade relativa 80% Garantia 12 anos

Classificação de IP IP33 Aprovações BEAB
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Especificações técnicas

Contacto
Warmup plc 
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299  

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793 
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 – 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup PT
www.warmup.pt
pt@warmup.com
T: 800 814 695

Conteúdo da embalagem

1 x 6iE (display e base de alimentação) 
com manual de instalação

 1 x sensor NTC10K de 3m

2 x parafusos M3,5 x 25 x 0,6P

1 x Chave de fendas


