
Uponor Smatrix
lattialämmitykseen
ja -viilennykseen
Avain entistä parempaan tehokkuuteen
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•  Älykäs: optimoi lattialämmitys- ja 
-viilennysjärjestelmien energiatehokkuuden

•  Käyttäjäystävällinen: Wave Plus langatonta 
säätöjärjestelmää on helppo ohjata sekä kotona 
että etänä.

•  Helppo: innovatiivinen automaattinen tasapainotus 
takaa yksinkertaisen asennuksen ja käyttöönoton

Smatrix avaa uusia mahdollisuuksia 
lattialämmitysärjestelmille

Helppo asentaa 

Smatrix on uusi lattialämmityksen ja -viilennyksen 
säätöjärjestelmä, joka ohjaa mm. menoveden lämpötilaa, 
rakennuksen lämpötiloja huonekohtaisesti ja optimoi 
maalämpöpumpun toimintaa. 

Itseoppiva ja älykäs: Smatrix-säätöjärjestelmä säätää itse 
itseään ja oppii ennakoimaan talon energiankulutusta. 
Nopea reagointi vähentää energiankulutusta ja lisää 
oleskelumukavuutta.

Smatrix Wave PLUS -säätöjärjestelmässä termostaatit 
asennetaan langattomasti putkiurakoitsijan toimesta 
haluttuihin paikkoihin ilman aikaa ja kustannuksia vaativia 
sähkötöitä. 

Tarkka lämpötilanseuranta ja monet muut lisätoiminnot 
takaavat miellyttävän asumis- ja työskentely-ympäristön 
kaikkina vuodenaikoina mahdollisimman pienellä 
energiankulutuksella. 

Smatrix-säätöjärjestelmän käyttöönotto on yksinkertaista, se 
on huoltovapaa ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa esim. 
remontin yhteydessä.

Smatrix Wave PLUS -järjestelmän helposti säädettävät huonetermostaatit, keskusyksikkö ja kosketusnäytöllinen käyttöpaneeli. 
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Esimerkki automaattisesta 
tasapainotuksesta: 
Lämmityspiirien toimilaitteet 
avautuvat vuorotellen 
sykleissä siksi ajaksi mitä 
kyseiseen tilaan tarvitaan 
energiaa.

Järjestelmä seuraa  
lämmöntarvetta
auki
kiinni

Tasapainottaa lyhyet piirit
auki
kiinni

Tasapainottaa pitkät piirit
auki
kiinni

°C

min 
Keittiö Olohuone Makuuhuone

21º

Olohuone

22º

Keittiö Makuuhuone

18º

Automaattinen tasapainotus: jatkuva 
automaattinen lämpötilan optimointi
Unohda lattialämmityspiirien säätäminen, järjestelmä tekee sen puolestasi.
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Automaattitasapainoitus tarkkailee jatkuvasti sisä- ja 
ulkolämpötilan muutosta ja ennakoi näiden tietojen 
perusteella tulevaa energiantarvetta. 

Perinteinen vesikiertoisen lattialämmityksen käsisäätö, 
jossa kullekin lattialämmityspiirille on asetettu vesimäärää 
rajoittavat arvot, vaatii usein ensimmäisenä talvena 
alkuperäisten säätöarvojen päivittämistä. Se on lisätyötä 
ja asukas joutuu hetkellisesti kärsimään epämiellyttävästä 
lämpötilasta.

Automaattitasapainoitus ei vaadi urakoitsijalta useampaa 
käytiä tasapainoittamaan vesikiertoa. Järjestelmä parantaa 
itse säätötarkkuutta ja optimoi kunkin tilan lämmitysmäärää. 

Vaikka lattian pintamateriaali vaihdettaisiin toiseksi, 
järjestelmä huomioi muuttuneen energiantarpeen 
automaattisesti.

Uusi energiatehokas ja tarkasti säätävä Smatrix-
käyttöjärjestelmä on helppo asentaa myös vanhaan olemassa 
olevaan vesikiertoiseen lattialämmitysjärjestelmän. 

• Smatrix myös vanhoihin järjestelmiin 
• Minimoi energiankulutuksen  
 automaattitasapainotuksella 
• 25% nopeampi reagointiaika perinteisiin  
 säätöjärjestelmiin verrattuna
•  Säästä energiaa: 
 Jopa 6% verrattuna muihin  huonelämpötilan  
 säätöjärjestelmiin
 Jopa 12% verrattuna tasapainottamattomaan  
 järjestelmään
 Jopa 20% verrattuna tasapainottamattomaan  
 järjestelmään ilman huonekohtaisen lämpötilan  
 säätöjärjestelmää

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
°C 

Aika

Manuaalinen tasapainotus
Automaattinen tasapainotus
Asetusarvo
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•  Uponor Smatrix Wave PLUS langattomilla 
huonetermostaateilla

•  Sopii saneeraukseen
• Helppo asentaa
• Asennuksessa ei tarvita sähköasentajaa

Vähemmän johtoja, nopeampaa 
rakentamista
Uponor Smatrix -langaton säätöjärjestelmä on paras 
ratkaisu saneeraukseen.  Se vähentää asennusaikaa 
myös uudiskohteissa.

Langattomat huonetermostaatit on helppo sijoittaa haluttuun 
paikkaan ilman ennakkoon asennettuja sähköjohtoja. 
Termostaattien paikkaa voidaan myös tarvittaessa vaihtaa. 

Digitaalista huonelämpötilan näyttävää termostaattia on 
saatavana valkoisena ja harmaana. Muita vaihtoehtoja ovat 
säätöpyörällinen ja julkisen tilan termostaatti. 
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•  Dynaaminen lämpökäyrä lämpöpumpulle
•  Täysin automaattinen
•  Parempi lämpöpumpun hyötysuhde

Lämpöpumput 

Automaattinen ja jatkuva lämpökäyrän säätö

Lämpöpumpun hyötysuhdetta kuvaava lämpökerroin (COP), 
on sitä parempi mitä alhaisemman lämpöistä vettä sen 
tarvitsee luovuttaa lattialämmitykseen. 
 
Smatrix-lämpöpumppumoduuli seuraa ulkoilman lämpötilaa 
sekä haluttua sisälämpötilaa ja muuttaa dynaamisesti 
lämpöpumpun lämpökäyrää. Lämpökäyrän oikeat tasot ja 
jyrkkyys asetetaan lämpöpumpun asennuksen yhteydessä.
  
Lämpöpumppumoduuli on sisäänrakennettu Smatrix Wave 
PLUS -säätöjärjestelmään.

Dynaaminen lämpökäyrä Smatrixilla 
Smatrix Wave PLUS säätää lämpökäyrää jatkuvasti 
ulkona ja sisällä tapahtuvien muutosten perusteella, jolloin 
lämpöpumppu toimii eri olosuhteissa parhaalla mahdollisella 
hyötysuhteella. 

Staattinen lämpökäyrä ilman Smatrixia 
Tämä on esimerkki kiinteästä lämpökäyrästä, jonka 
nimellisarvo on 0,4. Menoveden lämpötila vaihtuu vain 
ulkolämpötilan perusteella eikä se koskaan huomioi 
asuinhuoneiden muuttuvia lämpöoloja.
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•  Asenna sovellus ja rekisteröidy. Sovellus on 
käyttövalmis

•  Reaaliaikaiset säädöt ja hälytykset
•  Energian optimointi helppokäyttöisen 

visualisoinnin avulla

Järjestelmän 
vianmääritys

U@home

Havaitse hälytykset helposti

Uponor Smatrix Wave PLUS -langatonta säätöjärjestelmää 
on helppo ohjata kosketusnäytöllisen käyttöpaneelin avulla. 
Se näyttää mahdolliset järjestelmässä olevat häiriöt, jolloin ne 
havaitaan nopeasti.

Lämpötilan säätöä etänä

U@home on sovellus älypuhelimeen tai tietokoneeseen. 
Sen kautta lattialämmitystä voi ohjata talon ulkopuolelta. 
Sovelluksen lisäksi järjestelmään asennetaan U@home- 
moduuli, joka liitetään talon langattomaan verkkoon.

U@home-sovelluksen avulla lattialämmitysjärjestelmä 
voidaan mm. asettaa viileämpään Poissa-tilaan ja nostaa 
lämpötilat normaaliksi hyvissä ajoin ennen takaisin kotiin 
paluuta.
 

•  Smatrix Wave PLUS -säätöjärjestelmää on 
helppo ohjata käyttöpaneelilla

•  Helppo vianmääritys 
•  Parannettu energianhallinta
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Älykkäät toiminnot ja ominaisuudet

Huoneseuranta tunnistaa, 
onko termostaatit yhdistetty 
oikeisiin putkipiireihin.
•  Vähentää asennuksen 

jälkeisiä käyntejä.
•  Lähettää tiedon, jos 

termostaatit on kytketty 
ristiin.

•  Auttaa saneerauksessa, 
jossa vanhan järjestelmän 
lähtötiedot ovat puutteelliset.

Tietojen tallennus: pitää 
Uponor Smatrix Wave PLUS 
-järjestelmän ajan tasalla 
MicroSD-kortin avulla.
•  Asennus ja vianmääritys 

sujuu nopeasti.
•  Ohjelmistopäivitykset ja 

tietojen varmuuskopiointi 
ovat mahdollisia.

•  Tietojen keruu mahdollista 
pidemmältä aikaväliltä.

Mukavuusasetus pitää 
lattian lämpimänä, vaikka 
huonelämpötila on 
saavutettu.
•  Estää kylmän lattian 

tuntua.
•  Reagoi nopeasti.
•  Sopii esim. märkätiloihin tai 

laattalattiaan.

SMS-moduuli: 
säätöjärjestelmän ohjaus 
matkapuhelimella. Se 
lähettää mm. hälytyksen 
tekstiviestinä, jos 
huonelämpötila laskee liikaa.
•  Toimii tekstiviestillä.
•  Helppo lisätä valmiiseen 

tai uuteen järjestelmään.

Huonetilan ohitus ylläpitää 
tarvittaessa minimikiertoa, 
jos esim. kesäaikana 
lämpöpumpun toiminta sitä 
vaatii.
•  Lisää lämpöpumpun 

käyttöikää.

Viilennystoiminnossa 
vesikiertoista lattialämmitystä 
voidaan käyttää halutuissa 
tiloissa viilennykseen. 
•  Lattiaviilennystä voidaan 

ohjata huonekohtaisesti 
termostaateilla.

•  Huonetermostaateissa oleva 
kosteudenmittaus varmistaa, 
että kondensiovaaraa ei ole.

Trendien visualisointi näyttää 
huonekohtaiset lämpötila-
asetukset ja vertailee niitä 
toteutumaan. Nopea tapa 
seurata energiankulutusta.
• Energiankulutuksen  
 seuranta. 
• Helpottaa tarvittaessa mm.  
 vianetsintää.



10 l Uponor Smatrix

Uponor Smatrix -tuotevalikoima

Smatrix Wave PLUS 
Langaton säätöjärjestelmä, 
jota on helppo ohjata 
käyttöpaneelilla.
• Automaattinen tasapainotus
• U@home
• Lämpöpumpun optimointi
• Järjestelmän vianmääritys
• Huonetilan ohitus
• Viilennystoiminto
• Tietojen tallennus

Smatrix U@home 
Älypuhelin- ja nettisovellus

Smatrix Space
Saneerauspaketti, jolla 
lattialämmitysjärjestelmää 
voidaan laajentaa.
•  Digitaalinen ohjelmoitava 

termostaatti

Smatrix Move PLUS 
Menoveden säätöjärjestelmä 
lämmitykseen ja 
viilennykseen
•  Ohjaus sisä- ja/tai 

ulkolämpötilan mukaan
• Langattomat anturit

Huonetilan säätöjärjestelmät

Etäohjattava huonetilan säätöjärjestelmä

Alueen säätöjärjestelmät

Vedenjakelun säätöjärjestelmät
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Entistä parempia tuloksia rakentamassa

Keitä me olemme?

•  Olemme johtava kansainvälinen rakennus- 
ja infrastruktuuriratkaisujen toimittaja.

•  Tarjoamme tekniikkaa ja ratkaisuja turvallisiin 
juomavesijärjestelmiin, energiatehokkaisiin 
lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmiin sekä 
luotettaviin infrastruktuuriratkaisuihin.

• Meillä on noin 4 000 työntekijää 30 eri maassa.
•  Tarjoamme myynti- ja huoltopalveluita yli 

100 maassa.
•  Uponor on listattu Helsingin pörssin NASDAQ 

OMX -listalle.

Vuonna 1918 Suomessa perustettu Uponor on kehittynyt 
muoviputkien asiantuntijaksi, joka on nykyään rakennus- ja 
infrastruktuurihankkeiden johtavia kansainvälisiä järjestelmä- 
ja ratkaisutoimittajia. Uponorilla noin on 4 000 työntekijää 
yli 30 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja muilla 
kansainvälisillä markkinoilla.

Uponor tarjoaa laadukkaita putkistojärjestelmiä 
ammattiasentajille ja räätälöityjä ratkaisuja sekä avaimet 
käteen -ratkaisuja alihankkijoille, kehittäjille, insinööreille 
ja omistajille. Palvelemme asiakkaita monilla eri 
markkinoilla, esimerkiksi kaupan ja teollisuuden sekä 
yhteiskuntarakentamisen ja kotitalouksien markkinoilla. 
Turvalliset juomavesijärjestelmämme, energiatehokkaat 
lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmämme sekä luotettavat 
infrastruktuuriratkaisumme ovat alansa parhaiden joukossa.

Olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen. Suhtaudumme 
intohimoisesti uusien tekniikoiden kehittämiseen – ja pyrimme 
kehittämään järjestelmiä, jotka edistävät ihmisten hyvinvoin-
tia. Tällä tavoin rakennamme luottamusta.
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