smart homes

Smart homes

Sikom järjestelmä on yli 90.000 kodissa pohjoismaissa. Konseptimme Sikom Living on
tehty helpoksi asentaa älykotijärjestelmä.
Helppo hallita paneelilämmittimiä, lattialämmitystä, lämpöpumppuja ja hälyttimiä
yhden ja saman mobiilisovelluksen kautta.
Järjestelmä myös tukee automaattista energiapiikkien hallintaa. Se analysoi käyttäjän
kulutustottumuksia ja näin raskaat kuormitukset siirretään pois korkean kuormituksen
tunneilta.
Kaikki Sikom tuotteet tukevat energianpiikkien säästöä.

The Bluetooth® series

Uutuutena on tullut lattialämmitystermostaattien ohjaus Bluetooth® 5.
Termostaatteja voidaan ohjata suoraan älypuhelimesta eikä gatewayta tarvita.
Täydellinen ratkaisu koteihin missä etäohjausta ei tarvita, mutta voidaan paikallisesti
ohjata helpon mobiilisovelluksen kautta viikko-ohjelmaa ja lämpötila-asetuksia.
Kaikki toiminnot on käytettävissä Sikom Living -sovelluksen kautta.
Bluetooth® 5 teknologian avulla voit ohjata termostaatteja missä vain oletkin kotonasi.

Bluetooth® Thermostat Classic on täydellinen ratkaisu kontrolloidaksesi
lämmityskaapeleita tai lattialämmityskalvoja kodissasi. Sikom Living -sovellus
antaa sinulle täyden säätömahdollisuuden termostaateille, jolloin voit helposti
muokata asetuksia haluamallasi tavalla.
Aikataulua ohjataan sovelluksesta, jotta ne voidaan helposti mukauttaa viikkoohjelmaasi energiansäästön maksimoimiseksi
Termostaattia voidaan käyttää huoneanturina, lattia-anturin kanssa tai yhdessä,
lattian korkeimman sallitun lämpötilan rajoittamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää
puulattioille lattiavaurioiden välttämiseksi.
BLUETOOTH
COMMUNICATION

Bluetooth® Thermostat Classic

Valkoinen
Musta
Hopea

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

Technical specifications:
Product name...........................................................................Bluetooth® Thermostat Classic
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range........................2,4GHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range...............................................P-regulator. 0-100%, 5°C to +40°C
Temperature measurement range...................................................................... 0°C to +45°C
Approval...................................................................................................................................CE

Bluetooth®-termostaatti EP, jossa on suuri näyttö ilman taustavaloa, on
täydellinen kodin lämmityskaapeleiden tai lattialämmityskalvojen ohjaamiseen.
Sikom Living -sovelluksella voit hallita kaikkia termostaatin asetuksia, jotta voit
helposti asettaa ne oman harkintasi mukaan.
Aikataulua ohjataan sovelluksesta, jotta ne voidaan helposti mukauttaa viikkoohjelmaasi energiansäästön maksimoimiseksi.
Termostaattia voidaan käyttää huoneanturina, lattia-anturin kanssa tai yhdessä,
lattian korkeimman sallitun lämpötilan rajoittamiseksi. Tämä on erityisen
tärkeää puulattioille lattiavaurioiden välttämiseksi.
BLUETOOTH
COMMUNICATION

Bluetooth® Thermostat Classic
Valkoinen
Musta
Hopea

Technical specifications:
Product name...................................................................................Bluetooth® Thermostat EP
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range........................2,4GHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range...............................................P-regulator. 0-100%, 5°C to +40°C
Temperature measurement range...................................................................... 0°C to +45°C
Approval...................................................................................................................................CE

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

Gateways

GSM Eco Comfort on reititin seinäasennukseen. Se käyttää 2G- tai 4G-verkkoa
tiedonsiirtoon. Paikallista internetyhteyttä ei tarvita.
SIM-kortti on esiasennettu ja tilausmaksu suoritetaan Sikom Living sovelluksella.
Ulkoiset vaihdettavat antennit mahdollistavat peittämisen myös vaikeimmin
saavutettavissa alueilla.
Jopa 64 laitetta voidaan yhdistää yhdyskäytävän kanssa.

WIRELESS
COMMUNICATION

GSM Eco Comfort

Technical specifications:
Product name.................................................................................................GSM Eco Comfort
Powerconsumption.............................................................................................................5V 2A
Backupbattery....................................700mAh 3,7V Li-Ion, uptime ~5 hours, lifetime ~5 yrs
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature.....................................................................................-20°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE

GSM Eco Controller on reititin asennettavaksi sähkökeskuksen DIN-kiskoon.
Se käyttää 2G- tai 4G-verkkoa tiedonsiirtoon. Paikallista internetyhteyttä ei
tarvita.
SIM-kortti on esiasennettu ja tilausmaksu suoritetaan Sikom Living sovelluksella.
Ulkoiset vaihdettavat antennit mahdollistavat peittämisen myös vaikeimmin
saavutettavissa alueilla.
Jopa 64 laitetta voidaan yhdistää yhdyskäytävän kanssa.
WIRELESS
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GSM Eco Controller

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

Technical specifications:
Product name..............................................................................................GSM Eco Controller
Powerconsumption.............................................................................................................5V 2A
Backupbattery....................................700mAh 3,7V Li-Ion, uptime ~5 hours, lifetime ~5 yrs
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature.....................................................................................-20°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE

LAN Eco Comfort on reititin joka on yhdistetty Internetiin asiakkaiden
Internet-yhteyttä käyttämällä Ethernet-kaapelilla. Antennit sijaitsevat
yhdyskäytävän sisällä.
Jopa 64 laitetta voidaan yhdistää yhdyskäytävän kanssa.

WIRELESS
COMMUNICATION

LAN Eco Comfort

Technical specifications:
Product name..................................................................................................LAN Eco Comfort
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature.....................................................................................-20°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE

Lattialämmitys
Lattialämmityksellä, sähkölämmityskaapeleilla tai lämmityskalvolla on
monia etuja lämmönlähteenä. Lämmin lattia on suuri
jäähdytyselementti, jolla on matala lämpötila ja tasainen lämmönjako.
Tämä tarjoaa hyvän ja mukavan sisäympäristön. Sähköinen
lattialämmitys on näkymätön eikä vie seinätilaa. Lämpö jakautuu
tasaisesti huoneeseen ja tarjoaa mukavuutta, joka täytyy kokea. Se ei
kerää pölyä lämmönlähteeseen, ja huone voidaan sisustaa ja käyttää
haluamallasi tavalla.

Eco Thermostat SI-4 on täydellinen lattiaämmityksen säätämiseen kodissasi.
Sikom Living -sovellus antaa sinulle täyden hallinnan kaikista termostaatin
asetuksista, jotta voit helposti asettaa ne oman harkintasi mukaan.
Aikataulua ohjataan sovelluksesta, jotta se voidaan helposti mukauttaa viikkoohjelmaasi energiansäästön maksimoimiseksi.
Termostaattia voidaan käyttää huoneanturina, lattia-anturin kanssa tai yhdessä,
lattian korkeimman sallitun lämpötilan rajoittamiseksi. Tämä on erityisen
tärkeää puulattioille lattiavaurioiden välttämiseksi.

WIRELESS
COMMUNICATION

Eco Thermostat SI-4
(10A) Valkoinen
(16A) Valkoinen
(10A) Musta
(16A) Musta
(10A) Hopea
(16A) Hopea

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Technical specifications:
Product name.............................................................................................Eco Thermostat SI-4
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range...............................................P-regulator. 0-100%, 5°C to +40°C
Temperature measurement range...................................................................... 0°C to +45°C
Approval..................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

Eco Thermostat EP jossa on suuri näyttö ilman taustavaloa, on täydellinen
kodin lämmityskaapeleiden tai lattialämmityskalvojen ohjaamiseen. Sikom Living
-sovelluksella voit hallita kaikkia termostaatin asetuksia, jotta voit helposti
asettaa ne oman harkintasi mukaan.
Aikataulua ohjataan sovelluksesta, jotta ne voidaan helposti mukauttaa viikkoohjelmaasi energiansäästön maksimoimiseksi.
Termostaattia voidaan käyttää huoneanturina, lattia-anturin kanssa tai yhdessä,
lattian korkeimman sallitun lämpötilan rajoittamiseksi. Tämä on erityisen
tärkeää puulattioille lattiavaurioiden välttämiseksi.
WIRELESS
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Eco Thermostat EP
(16A) White

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Technical specifications:
Product name.............................................................................................Eco Thermostat SI-4
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range...............................................P-regulator. 0-100%, 5°C to +40°C
Temperature measurement range...................................................................... 0°C to +45°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Paneelilämmittimet
Sähköpaneelilämmittimet lämmittävät huoneen nopeasti
ja ovat erittäin tehokas lämmönlähde, kun ne on kytketty
Sikom-järjestelmään.

Eco Glamox Receiver sopii 3001-sarjan Glamox-paneelilämmittimiin.
Valinnaisen säästö- ja mukavuuslämpötilan välillä 5–40 astetta, sen avulla voit
mukauttaa lämmitysprofiilin tarpeidesi mukaan.
Sikom Living -sovellus antaa sinulle täydellisen hallinnan kaikista
laajennusmoduulin asetuksista, jotta voit helposti asettaa sen haluamallasi
tavalla. Useat lämmittimet voidaan tietysti ryhmitellä sovellukseen, joten saat
saman kytkimen lämmittimille.
Sitä voidaan käyttää myös varoituksiin alhaisessa lämpötilassa. Minkä
lämpötilan haluat saada ilmoituksen, päätät itse ja asetat tämän helposti
sovelluksella.
WIRELESS
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Eco Glamox Receiver

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Sikom Living -sovelluksessa voit myös lukea huoneen todellisen lämpötilan.

Technical specifications:
Product name...........................................................................................Eco Glamox Receiver
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range...............................................P-regulator. 0-100%, 5°C to +40°C
Temperature measurement range...................................................................... 0°C to +45°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Eco Beha Receiver sopii kaikkiin BEHA-tyypin P, PG, L ja LG lämmittimiin, joita
on valmistettu elokuusta 2005 alkaen.
Kaikki sovelluksen säätimet perustuvat itse lämmittimen termostaattipyörään.
Jos haluat mukavuuslämpötilan, esimerkiksi 20 °C, säätö on asetettava juuri
siihen.
Se on kytketty suoraan uuniin ja sen avulla voit etähallita:

WIRELESS
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- Mukavuuslämpötila, asetettu uunin termostaattipyörälle
- -Yöpudotus laskee lämpötilan 4-5 astetta alle lämpötilan, johon uunin
termostaattipyörä on asetettu.
- Säästää lämpötilaa, alentaa lämpötilaa noin 5-7 asteeseen.
- -Pysyvästi poissa
Eco Beha Receiver ei pysty lukemaan huoneen todellista lämpötilaa, joten
suosittelemme lisäksi Eco Temperature Sensor -lämpötila-anturia

Eco Beha Receiver
Suositeltu lisäosa:
Eco Temperature Sensor

Technical specifications:
Product name................................................................................................Eco Beha Receiver
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Eco Dimplex Receiver sopii NT- ja NF-tyyppisiin Nobø-paneelilämmittimiin
sekä DT- ja DF-tyyppisiin Dimplex-lämmittimiin.
Valinnaisen säästö- ja mukavuuslämpötilan välillä 5–40 astetta, sen avulla voit
mukauttaa lämmitysprofiilin tarpeidesi mukaan.
Sikom Living -sovellus antaa sinulle täydellisen hallinnan kaikista
laajennusmoduulin asetuksista, jotta voit helposti asettaa sen haluamallasi
tavalla. Useat lämmittimet voidaan tietysti ryhmitellä sovellukseen, jotta saat
yhteisen kytkimen lämmittimiin samassa huoneessa.

WIRELESS
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Eco Dimplex Receiver

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Sitä voidaan käyttää myös varoituksiin alhaisessa lämpötilassa. Mistä
lämpötilasta haluat saada ilmoituksen, päätät itse ja asetat tämän helposti
sovelluksella. Sikom Living -sovelluksessa voit myös lukea huoneen todellisen
lämpötilan.

Technical specifications:
Product name..........................................................................................Eco Dimplex Receiver
Frame....................................................................................................................................RS-16
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Temperature measurement range.................................................................. -50°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Valaistuksen ohjaus

Eco Dimmer EP on suunniteltu himmentämään 24 voltin LED-valaistusta.
LED-valo antaa sinulle mahdollisuuden olla luova valaistessasi tilaa, ja uuden
LED-himmentimen avulla valaistuksen hallinta on erittäin helppoa!
Himmentimen käyttö on yksinkertaista, intuitiivista ja modernia.
E-paperitekniikan avulla näyttöä on mukava katsoa välttäen huoneen häiritseviä
elementtejä.
Nykyinen valotaso voidaan aina lukea himmentimestä, ja voit himmentää valoa
ylös ja alas painamalla himmentimen (+) ja (-) näppäimiä. Lisäksi voit nopeasti
vaihtaa 4 esiasetetun valotason välillä.
WIRELESS
COMMUNICATION

Koska erilaiset LED-valot valaisevat usein eri voimakkuuksilla, voit lisätä
valonlähteen profiilin himmentimeen niin, että valo himmenee tasaisesti ja
luonnollisesti.
Sikom Living -sovelluksella voit helposti hallita kutakin himmennintä tai useita
himmentimien ryhmiä.

Eco Dimmer EP

Technical specifications:
Product name.....................................................................................................Eco Dimmer EP
Frame...................................................................................................................................RS-16
Power..................................................................................................................................24VDC
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature........................................................................................0°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Palovaroittimet

•
•
•
•
•

Varmista, että kodissa tai mökillä on palovaroitin, sammutin ja sammutuspeite.
Tarkista, että palovaroitin toimii ja se kuuluu kaikissa makuuhuoneissa ja
olotiloissa, vaikka ovet olisivat suljettuna.
Varmista, että sammutusvälineet, kuten sammutuspeite tai sammutin on
helposti saatavilla.
Varmista, että pelastustiet ovat esteettömiä, myös lumesta.
Älä jätä koskaan kannettavia levyjä vartioimatta.

Eco Smoke Detector on tärkeä kodin turvallisuustuote. Tämä on savun ja
tulen havaitsemiseen tarkoitettu optinen ilmaisin, jolla on vain yksi tärkeä
tehtävä, eli ihmishenkien pelastaminen.
Jos yksi ilmaisin havaitsee savun, kaikki järjestelmän ilmaisimet hälyttävät
parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi saat ilmoituksen
matkapuhelimeesi Sikom Living -sovelluksen kautta.
Ilmaisin on aina päällä niin kauan kuin siihen on kytketty akku tai kytketty virta.
Kun akun jännite on alhainen, sinulle ilmoitetaan siitä.

WIRELESS
COMMUNICATION

10 YEARS OF
BATTERY LIFE

Paloilmaisinta voidaan käyttää sekä 3,6V tai 9 V:n paristolla että liitännällä 230
V:n verkkoon viranomaisten paloturvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.
Ilmaisin on hyväksytty savunilmaisimien eurooppalaisen standardin EN14604
mukaisesti. Vaikka paristojen käyttöikä on yli vuosi, suosittelemme vaihtamaan
paristot joka vuosi oman turvallisuutesi vuoksi.

Eco Smoke Detector

Technical specifications:
Product name............................................................................................Eco Smoke Detector
Battery and power supply.................................................................................3,6VDC /230VAC
Battery lifetime..................................................................................ca 10 yrs, low voltage alert
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 300m unobstructed. Ca 100m inside
Operating temperature...........................................................................................0°C to +50°
Approval..............................................................................................................EN54, CE, EN14604
Works with til......................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Murtohälytin

Eco Motion Detector turvaa arvoesineesi ja varmistaa, että saat
ilmoituksen, jos sinulla on kutsuttomia vieraita. Se on seinään upotettava
langaton liiketunnistin.
Olemme päättäneet sovittaa sen vakiorunkojärjestelmään, jotta siitä voi tulla
osa tavallista sähköasennusta. Tämä tarjoaa valinnanvapauden sekä
kokoonpanossa että peitossa.
Haluttaessa se voidaan myös asentaa tasaisesti seinälle tai kattoon. Sen syvyys
seinästä on vain 33 mm. Sekä herkkyys että alue ovat säädettävissä. Kun
hälytys laukeaa, sinulle ilmoitetaan sovelluksessa.
WIRELESS
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2 YEARS OF
BATTERY LIFE

Aktivointia ja deaktivointia hallitaan Sikom Living -sovelluksella.
Ilmaisimen virtalähde on 2 kpl AAA-paristoa, ja niiden käyttöikä on yli 2 vuotta.
Saat ilmoituksen sovelluksen kautta, kun akun varaus on alhainen.

Eco Motion Detector
Valkoinen
Musta
Hopea
Valkoinen 230V versio
Musta 230V versio
Hopea 230V versio

Technical specifications:
Product name............................................................................................Eco Motion Detector
Frame....................................................................................................................................RS-16
Battery and battery lifetime.......................2 stk. 1,5V AAA, ca 2 yrs, low power notification
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature........................................................................................ 0°C to +50°C
Max detectionrange/angle............................................................................8m /110 degrees
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Lämpötilan valvonta

Eco Temperature Sensor antaa sinulle lisää turvallisuutta tarkkaillessasi
kodin lämpötilaa. Olemme päättäneet sovittaa sen vakiorunkojärjestelmään,
jotta siitä voi tulla osa tavallista sähköasennusta.
Sitä voidaan käyttää myös varoituksiin alhaisessa lämpötilassa. Mistä
lämpötilasta haluat saada ilmoituksen, päätät itse ja asetat tämän helposti
sovelluksella.
Jos haluat käyttää sitä ulkolämpötilan mittaamiseen, suosittelemme sen
käyttöä yhdessä Eco Temperature Sensor 10 / 47K:n kanssa.

WIRELESS
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LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Eco Temperature Sensor
Valkoinen
Musta
Hopea
Valkoinen 230V version
Musta 230V version
Hopea230V version

2 YEARS OF
BATTERY LIFE

Technical specifications:
Product name......................................................................................Eco Temperature sensor
Frame....................................................................................................................................RS-16
Battery and battery lifetime.......................2 stk. 1,5V AAA, ca 2 yrs, low power notification
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature........................................................................................ 0°C to +50°C
Measurement range...........................................................................................-50°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Muut hyödyllliset tuotteet

Eco Node Wall Socket on langaton kauko-ohjattava kaksiosainen pistorasia
pinta-asennukseen Molempia lähtöjä ohjataan synkronisesti. Se mahdollistaa
tyylikkäämmän kiinteän asennuksen ilman langattomia pistorasioita, kuten Eco
Node.
Jos käytät sitä kytkimenä, se asennetaan sellaisenaan ja yhdistät siihen mitä
haluat hallita. Sovelluksessa voit helposti kytkeä sen päälle ja pois päältä.
Jos käytät sitä paneelilämmittimen termostaattiseen ohjaamiseen, lämpötilaanturi on kytkettävä päälle. Sitten voit määrittää sovelluksessa säästö- ja
mukavuuslämpötilan ja vaihtaa niiden välillä. Lisäksi voit lukea todellisen
lämpötilan ja ottaa käyttöön matalan lämpötilan varoituksen.
WIRELESS
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Eco Node Wall Socket
Suositeltu lisäosa:
Eco Temperature sensor 10/47K

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Technical specifications:
Product name..........................................................................................Eco Node Wall Socket
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Regulator and temp range.............................................P-regulator. 0-100% +5°C to +49°C
Measurement range...........................................................................................-29°C to +49°C
Operating temperature.....................................................................................-20°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Eco Relay on relemoduuli asennettavaksi sähkökeskuksen DIN-kiskoon. Siinä
on kolme 16A / 3600W potentiaalivapaata relettä ja liitännät langalliselle
lämpötila-anturille, jotta releitä voidaan käyttää myös termostaatteina ja
vaihtaa säästö- ja mukavuuslämpötilan välillä.
Releitä voidaan käyttää myös tavallisina virtakytkiminä esim.
lämminvesivaraajat, ulkovalaistus ja ulkopistorasiat.
Yhdistämällä lämpötila-antureihin, Eco Relay:tä voidaan käyttää myös
lämpötilan ja matalan lämpötilan seurantaan. Voit määrittää sovelluksessa
säästö- ja mukavuuslämpötilan ja vaihtaa niiden välillä. Lisäksi voit lukea
todellisen lämpötilan ja ottaa käyttöön matalan lämpötilan varoituksen.
WIRELESS
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Eco Relay
Suositellut lisätarvikkeet:
Eco Temperaturesensor 10/47K
Temperaturesensor

Tuotteen saa asentaa sähkömies.

LOW TEMPERATURE
NOTIFICATION

Langallisia hälytyslaitteita varten on 3 tuloa ja rele sireenin ohjausta varten.

Technical specifications:
Product name...............................................................................................................Eco Relay
Power................................................................................................................................230VAC
Max load relays.......................................................................................3600W (16A/230VAC)
Regulator and temp range.........................On/Off regulator. hysteresis 2°C, 0°C to +49°C
Measurementrange............................................................................................-29°C to +49°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Eco Astro Switch on ajastin ulkovalaistuksen automaattiseen ohjaukseen.
Kello säätyy automaattisesti kesäaikaan ja etsii automaattisesti paikan mukaan
auringonnousun ja -laskun.
Ajastin voidaan helposti ohittaa Sikom Living -sovelluksella. Toiminnot ovat
pysyvästi PÄÄLLÄ, pysyvästi POIS tai automaattisesti sisäänrakennetun
ajastintoiminnon avulla.

WIRELESS
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Eco Astro Switch DIN

Teechnical specifications:
Product name...........................................................................................Eco Astro Switch DIN
Power................................................................................................................................230VAC
Max load relays.......................................................................................3600W (16A/230VAC)
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort

Älykkäämpi ratkaisu

Sähkönkulutus ja miten maksamme kulutuksesta on muuttumassa.
Etäluettavista sähkömittareista on mahdollisuus seurata jatkuvasti talon
virrankulutusta. Kun käytetään huippukuormitusta kW-tuntien lisäksi,
kotitalouksille on haastavaa optimoida sähkön käyttöänsä.
Sähkönkulutuksemme on verrattavissa ruuhka-aikaan suurkaupungeissa ja
niiden ulkopuolella. Käytämme paljon tehoa samanaikaisesti ja siksi saamme
kuormitushuippuja eli ruuhkaa.
Sikom Energy Management -sovelluksen avulla voimme vähentää kotisi tai
mökkisi kuormitushuippuja mukavuudesta tinkimättä.
Valvomalla jatkuvasti kotisi sähkön käyttöä Sikom Energy Management pystyy
irrottamaan näkymättömät kuormat, kun kulutus kasvaa, esimerkiksi
käytettäessä induktioliettä tai kun sähköauto latautuu.
Vedenlämmittimet, lämmityskaapelit ja paneelilämmittimet ovat esimerkkejä
tällaisista näkymättömistä kuormista, ja ne voidaan kytkeä pois päältä lyhyeksi
ajaksi haittamaatta käyttäjän mukavuutta.

Sikom Energy Management

Eco Energy Controller ion avain hallitaksemme ja vähentääksemme
virrankulutuksen kuormitushuippuja. Se on asennettu sähkökeskukseen ja
kytketty etäluettavaan sähkömittariin.
Se on linkki uusien mittareiden ja Sikom Energy Managmentin välillä Sikom
Living -sovelluksessa. Reaaliaikaiset tiedot virrankulutuksesta syötetään
järjestelmään, ja niitä voidaan sitten käyttää kuormien, kuten
lämminvesivaraajan, lämmityskaapeleiden ja sähköautojen, irrottamiseen
kuormituksen huipun välttämiseksi. Kaikki Eco-sarjan tuotteemme voivat olla
osa Sikom Energy Management -järjestelmää. Sovelluksessa näet myös
virrankulutuksesi.
WIRELESS
COMMUNICATION

Eco Energy Controller

Eco Energy Controller voidaan liittää HAN-lähtöön mittareissa Kamstrupi,
Aidon, Kaifa ja Landis + Gyristä

Technical specifications:
Product name..........................................................................................Eco Energy Controller
Power......................................................................................................................230VAC 50Hz
Radiofrequency and range...................433,9MHz. Ca 100m unobstructed. Ca 20m inside
Operating temperature........................................................................................0°C to +50°C
Approval...................................................................................................................................CE
Works with..........................GSM Eco Comfort, GSM Eco Controller and LAN Eco Comfort
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