FAKTABLAD OM ECOHOME-UDSTYR
FRA SYNCO LIVING

TILLYKKE – du tilhører den testgruppe i EcoGrid EU, der udover at få installeret en ny elmåler, får
installeret EcoHome-udstyr leveret af Synco Living/Siemens. EcoHome-udstyret består af enheder,
der alle vil blive installeret inde i huset.

!

Styring af elektrisk opvarmning

* Løsningen fra Synco Living er fortsat under udvikling, så der tages forbehold for justeringer

EcoHome-udstyret fra Synco Living giver dig mulighed for automatisk at styre opvarmningen i dit hus.
Opvarmningen kan fjernstyres efter du har aftalt med installatøren i hvilken grad du ønsker styring af
opvarmningen. Du kan også vælge en mere selvstændig løsning, hvor du mere eller mindre styrer
opvarmningen selv. Det vil altid være muligt at ændre forhåndsindstillingen, hvis du skulle have brug for det.

ENKELTKOMPONENTER I BILLEDER OG TEKST
Synco Living-centralenhed
Dette er hovedenheden i EcoHome-udstyret. Enheden både sender og
modtager information fra alle andre enheder i systemet, såsom
udendørssensoren, termostater og relæstyringer. Centralenheden gemmer
desuden indstillede døgntemperaturprofiler, så du eksempelvis har automatisk
natsænkning hver nat.

Synco Living-gateway
Denne enhed udvikles specielt til projektet og sætter systemet i stand til at
kommunikere med elnettet, således at dit elforbrug til opvarmning kan gøres
fleksibelt uden at påvirke din komfort. Enheden tilsluttes centralenheden og din
internetforbindelse (billedet er illustrativt. Der tages forbehold for ændring af
det endelige design).

Synco Living-rumenhed/termostat
Rumenheden er en intelligent termostat, som viser og styrer rumtemperaturen
automatisk for hver zone efter indstillede temperaturprofiler. Ønsker du at
afvige fra de indstillede profiler, gøres det med enkelte tryk på rumenheden.
Enheden indeholder desuden en timer-funktion, så du midlertidigt kan hæve
eller sænke zonens temperatur

Synco Living-varmestyreenhed
Denne enhed installeres ved dit sikringsskab og styrer relæer, som tænder og
slukker for radiatorerne i huset. Enheden kommunikerer trådløst med
centralenheden, ligesom resten af Synco Living seriens produkter.

Synco Living Meteo-udendørssensor

Dette er en udendørs vejrsensor, som sender oplysninger om eksempelvis
temperatur- og lufttryksforhold til centralenheden. På centralenheden kan du
se de målte værdier. Disse benyttes desuden til at optimere
varmeproduktionen i dit hus.

