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Smart styrning 
av golvvärme
och radiatorer

Värmestyrning via mobil,  
surfplatta eller dator. 
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iT600 är ett nytt smart system för att styra värme. Det passar både för styrning av 
radiatorer och golvvärme eller en kombination av dessa. Systemet kan kombineras 
med fönster- och dörrsensorer eller Smart Plugs som ger en utökad kontroll och 
en klimatsmartare värmereglering. iT600 har trådlös uppkoppling mellan alla delar 
och kan på så vis byggas upp utan större omkostnader.

iT600 används i både små som stora byggnader. Det spelar ingen roll om man vill 
styra en hel skola, hotell eller bara sitt badrum. 

Smart värmestyrning med 
energibesparing

Systemet består av en trådlös termostat 
som placeras i det rum där man vill 

styra värmen. 

För golvvärme installeras en 
kopplingsbox som kommunicerar med 

termostat och ställdon. 

Uppkoppling sker trådlöst via en Internet 
gateway som ansluts till existerande router. 
Systemet kan sedan styras via smartphone, 

surfplatta eller dator. Det är enkelt att ha 
översikt och ändra inställningar, antingen 

från hemmet eller på resan.

För ett radiatorsystem ersätts 
radiatortermostaten med en trådlös 

batteridriven TRV. 

Styr både  
radiatorer och 

golvvärme
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Spara värme när du inte är 
hemma
Genom att sänka värmen när rummet inte används, när ni är bortrest eller på natten 
när ni sover kan stora energibesparingar uppnås. Det är självklart för oss att släcka 
lyset i ett rum som inte används men vi har ofta samma temperatur oavsett hur 
rummet används. I många byggnader innebär detta onödig energiförbrukning samt 
bristande komfort. iT600-systemt gör det möjligt att ställa in både temperatur och tid 
efter individuell användning. Lättast och enklast är att använda appen i din smartmobil. 
Där kan du på ett överskådligt sätt se temperaturen i varje rum och enkelt skapa bra 
och effektiva program. Varje rum kan ha upp till 6 olika inställningar per dag, samt 
programmeras olika på vecko- och helgdagar eller helt fritt efter era önskemål.

Systemet är utrustat med flera smarta funktioner som till exempel semesterdrift, 
frostskydd och vädringsskydd. 

Energibesparingar med iT600 uppnås genom sänkning av rumstemperaturen.  
Du kan hålla en lägre inomhustemperatur när du är borta men samtidigt ha  
perfekt värmekomfort när du kommer hem.

Lägre  
temperatur  

när du är  
borta

Kontrollera 
värmen i  

varje enskilt  
rum
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SH-ADV

SH-BAS

TRÅDLÖS TERMOSTAT (BATTERI)

Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mått (mm) B:86,5  H: 86,5 D: 26,5

  Temperaturområde 5-35°C

TRV10RFM M30x1,5mm

TRV28RFM M28x1,5mm Passar MMA

VS20WRF Vit VS20BRF Svart

Produkter för radiatorstyrning Produkter för golvvärmestyrning

TRÅDLÖS TERMOSTAT (BATTERI)

Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mått (mm) B:86,5  H: 86,5    D: 26,5

  Temperaturområde 5-35°C

VS20WRF Vit

VS20BRF Svart

TRÅDLÖS TERMOSTAT (230V) FÖR INBYGGNAD

Fungerar även som signalförstärkare.

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mått (mm) B:86,5  H: 86,5    D: 16

  Temperaturområde 5-35°C

VS10WRF Vit

VS10BRF Svart

För att underlätta val av de produkter som behövs för ett radiatorsystem så finns startpaket med 
de produkter som krävs för att styra en radiator i ett rum. Lägg till ytterligare en Trådlös TRV för 
varje radiator och en Trådlös termostat för varje rum. Observera att en trådlös termostat kan 
max styra 6st TRV.

STARTPAKET BAS 
Innehåller:

  1st Trådlös TRV, TRV10RFM

  1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF

  1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE 600

STARTPAKET ADVANCED  
Innehåller:

  1st Trådlös TRV, TRV10RFM

  1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF

  1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE 600

  1st Fönster/Dörrsensor, OS600

  1st Smart Plug, SPE600

TRÅDLÖS TRV

Trådlöst kontrollerat ställdon till radiatorventil.  
Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

  ZigBee 2,4 Ghz

  Mått (mm) B:62, H: 105, D: 62

TRÅDLÖS KOPPLINGSBOX 8-KANALER
  Basenhet (Master) för 8 kanaler med pumprelä

  Max 3 ställdon per kanal

  Coordinator, trådlös styrenhet (USB) ingår

KL08RF Trådlös kopplingsbox 8 kanaler, master

KL04RF Trådlös kopplingsbox 4 kanaler, slave

INTERNET/APP-STYRNING (GATEWAY)

Ansluts till WIFI router med nätverkskabel.

UGE 600

STÄLLDON (230V)
  För installation på fördelare

  Strömlöst stängd

  IP 54

T30NC230 Vit



REPEATER, TRÅDLÖS SIGNALFÖRSTÄRKARE 
  ZigBee 2,4 Ghz

  USB-anslutning 

FÖNSTER/DÖRRSENSOR

Trådlös sensor som registrerar när ett fönster eller en 
dörr är öppen.

  ZigBee 2,4 Ghz

  Används med UGE600 Gateway

SMART PLUG 
  ZigBee 2,4 Ghz

  Används med UGE600 Gateway

  110V AC 50/60Hz

RE10RF

OS600

SPE600

E-POST: info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se 

www.floore.se

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00

Tillbehör


