
Bygg på Uponor Smatrix  
för värme och kyla
Smarta lösningar för ett hållbart klimat
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Dina fördelar:
• Energibesparing på upp till 20% tack vare autobalanseringsteknik
• Enkelt att installera, ställa in och styra
• Passar perfekt vid både nybyggnation och vid renovering
• Bevakar och anpassar kontinuerligt inomhusklimatet
• Trådlös eller trådbunden styrning via manöverpanel
• Uponor Smatrix app för fjärrstyrning via smartphone eller dator

Uponor Smatrix Style – designtermostaten som höjer 
komforten och minskar energikostnaderna

Trådlös regleringUponor Smatrix är ett fullt integrerat reglersystem för både golvvärme och 
kyla. Full kontroll hela vägen från värmekälla till enstaka rum. 

Det kompletta sortimentet passar perfekt för både installatör och husägare 
och lämpar sig utmärkt för såväl renovering som nybyggnation.

Reglersystemet är intelligent, effektivt och programmerat med Uponors  
unika patenterade autobalansering för värme och kyla. Uponor Smatrix är 
ett självlärande system som identifierar och reglerar exakt den energi som 
behövs för optimal rumstemperatur – dygnet runt, året om. 

Det smarta reglersystemet sparar tid och pengar – och behovet av framtida 
underhåll minskar. Färre kablar, enklare installation, montering och reglering.

Ett smart val helt enkelt! 

Premiumklass – i både 

stil och teknologi

Uponor Smatrix Style

Vår nya designtermostat med operativ 
temperatursensor optimerar rummets 
atmosfär, höjer komforten och minskar 
energikostnaderna.

Temperatursensorn styrs via en 
 manöverpanel och kan monteras  
 i täckram för att diskret passa  
 in i inredningen.

Uponor Smatrix Reglersystem – det kompletta sortimentet för ett optimalt klimat
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• Enkel att installera
• Kan styra pump och styrdon
• Kan användas för både värme och kyla
• Lämplig för både nybyggnation och renovering
• Styr bland annat Uponor ElPush 12

Regulator för golvvärme och kylsystem

Uponor Smatrix Wave 
Enkelzonreglering

• Inom-/utomhuskompensation
• Trådlösa sensorer
• Statusinformation i realtid
• Pumplogik för fristående installation  

eller i kombination med rumsreglering

Regulator för reglering av framlednings- 
temperatur för värme- och kylsystem

Uponor Smatrix Move Trådlöst

• Trådlös reglering av radiatorvärme 
• Kan kombineras med golvvärme i samma   
 reglercentral
• Styrning med rumstermostat som mäter   
 rumstemperaturen på rätt ställe i rummet   
 för bästa komfort
• Kan styras via Uponor Smatrix App

Trådlös styrning av vattenburna radiatorer

Uponor Smatrix Wave  
Radiatortermostat T-162

Trådlös reglering

• Kan användas för både värme och kyla
• Ingen manuell injustering behövs
• Snabb installation och minimal kabeldragning
• Enkel att styra
• Möjlighet till kommunikation med KNX  
 och Modbus
• Manöverpanel som kan styra upp till  
 16 st reglercentraler
• Kompatibel med Uponor Smatrix Move PRO

Multifunktionellt styrsystem för golvvärme och  
kyla som reglerar temperaturen i varje enskilt rum

Uponor Smatrix Base PRO

• Upp till fyra värmezoner, alternativt tre   
 värme- och kylningszoner och tappvarmvatten
• Upp till två snösmältningszoner i en styrenhet
• Komplett fjärrvärmestyrning
• BMS-integration med Modbus 
• Enkel installation och konfiguration
• MicroSD kort för säkerhetskopior, kloning av  
 inställningar, applikationsfel och uppdateringar

Multifunktionellt styrsystem för inom- och utomhusmiljö 
– inklusive tappvarmvatten och snösmältning

Uponor Smatrix Move PRO

• Statusinformation i realtid
• Pumplogik för fristående installation  

eller i kombination med rumsreglering
• Väderkompensation

Regulator för reglering av framlednings- 
temperatur för värme- och kylsystem

Uponor Smatrix Move Trådbundet

Trådbunden reglering

• Kan användas för både värme och kyla
• Ingen manuell injustering krävs
• Snabb installation och minimal kabeldragning
• Enkel att styra
• Lågt underhållsbehov

Uponor Smatrix Base

Trådbundet reglersystem

• Fjärrstyrning via Uponor Smatrix App
• Ingen manuell injustering krävs
• Enkel och intuitiv programmering
• Energibesparande funktioner

Uponor Smatrix Wave

Trådlöst reglersystem med inbyggd 
autobalansering för golvvärme och kyla

Uponor Smatrix Reglersystem – det kompletta sortimentet för ett optimalt klimat
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