
PURMO SMART E3
Sistem inteligent de 
control pentru casa ta



TempCo Digital, RF web
Termostat cu comunicaţie wireless, cu ecran LCD, 
conceput atât pentru controlul circuitelor de 
încălzire prin pardoseală, cât şi al radiatoarelor

Posibilitate de conectare senzor de şapă

Controler
Touch E3, 
RF web

Echipamente opţionale
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Unitate centrală, programabilă, 
echipată cu ecran tactil, pentru 
controlul wireless al temperaturii 
diferitelor zone individuale. 
Accesibilitate din exterior, prin 
internet şi/sau aplicaţie Smartphone

Instalare simplă şi rapidă

Comunicare wireless

Operare centralizată, cu ecran tactil

Posibilitate de comandă din exterior, de pe 
aplicaţie Smartphone sau de pe internet

Pentru construcţii noi sau modernizarea 
instalaţiilor deja existente

Amplificator
de semnal 
(Repeater),
RF web

Modul receptor de 
perete, wireless, 
TempCo Connect 
1M LC, RF web

1 ieşire cu tensiune de 
comandă 230 V; max. 10 A
încălzire

Conectare directă  la 
modulul ‘’Master’’, 
pentru controlul  a  
4 zone suplimentare

Conexiune wireless cu modulul 
de control principal ‘’Master’’, 
pentru a deservi instalaţii cu 
funcţie dublă (încălzire şi răcire)

Modul de extensie TempCo 
Slave 4S, RF web (4 zone) 

Modul încălzire / răcire TempCo Cool, 
RF web

Modul receptor de perete, 
wireless, TempCo Connect 
1M FC, RF web

2 ieşiri de comandă, 
contacte libere de potenţial; 
max. 10 A încălzire şi răcire

TempCo Connect 1M Plug, RF web
Modul de recepţie wireless, tip priză cu 
comandă de la distanţă, pentru controlul 
unei singure zone 

Modul de recepţie ‘’Master‘’ TempCo Connect 6M, 
RF web, cu comandă de la distanţă (6 zone)

TempCo Analog, RF web

Unitate de control wireless, 
pentru 6 zone

Termostat cu comunicaţie wireless, cu buton circular 
frontal de reglaj şi comutator lateral cu 3 poziţii, 
conceput atât pentru controlul circuitelor de încălzire 
prin pardoseală, cât şi al radiatoarelor 

Cap termostatic TempCo TH, 
RF web, cu ecran LCD

Cap termostatic digital programabil pentru radiatoare cu 
comunicaţie wireless, 

cu meniu de reducere a consumului de energie

Radiatoare electrice

Avantajele sistemului



Imaginaţi-vă următoarea situaţie: după o zi grea de muncă, 
imediat cum ajungeţi acasă, vă aşezaţi obosit în fotoliu. Urmează 
desigur un duş fierbinte, 
revigorant, dar nu este  de 
dorit să ajungeţi într-o baie 
neîncălzită. Nicio grijă: 
este suficient să activaţi 
încălzirea băii cu ajutorul 
aplicaţiei de pe smartphone 
sau de pe tabletă. Totul în 
timp ce vă relaxaţi liniştit 
în fotoliu; sau chiar înainte 
de a ajunge în locuinţă. 
Puteţi oricând să asigurați 
o încălzire agreabilă şi 
confortabilă în oricare dintre 
încăperile dorite chiar și 
înainte de sosirea acasă. 

Cum este posibil acest lucru? 
Datorită programatorului 
central Purmo Touch E3, 
care vă permite să accesaţi 
instalaţia dumneavoastră 
de la distanţă şi să reglaţi 
temperatura independent 
în fiecare dintre camere.

Prin folosirea unei aplicaţii practice, puteţi utiliza centralizat 
controlerul dvs. Touch E3 cu ajutorul unui smartphone sau de 

pe tabletă. Aveți nevoie 
de module de comandă 
suplimentare, amplasate 
pe perete sau în caseta 
de distribuţie. Mai mult, 
cu această aplicație, aveți 
totodată posibilitatea 
şi să activaţi temporizat 
instalaţia de iluminat, 
pentru a crea o ambianţă 
adecvată propriei locuinţe.

Sistemul Smart E3 este  
disponibil începând din 
februarie 2018.  Aplicația 
Clever Touch Gen.2 este 
disponibilă pentru iOS 
(Apple Store) sau Android 
(Google Play Store).

pentru smartphone-uri 
cu Android scanaţi aici

pentru smartphone-uri 
cu iOS scanaţi aici

PURMO  GROUP  ROMANIA SRL
Sediul social şi depozit:
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