
Przyszłość jest smart 
i elektryczna
DIMPLEX Smart Climate System
Inteligentne, łatwe i wydajne 
zarządzanie zużyciem elektrycznej 
energii cieplnej z dowolnego miejsca. 



Nowy wymiar 
ogrzewania elektrycznego
Przejmij kontrolę kiedykolwiek 
zechcesz, gdziekolwiek jesteś

DIMPLEX Smart Climate System (SCS) to inteligentny system 
ogrzewania elektrycznego, którym można wygodnie i łatwo 
sterować z dala od domu.

Czy to bezpośrednio na urządzeniu, czy też poprzez aplikację 
„Energy Control App” na smartfonie lub tablecie: wszystkie 
opcje są widoczne już na pierwszy rzut oka, a temperatura 
w pomieszczeniu może być regulowana jednym dotknięciem: 
intuicyjnie, wygodnie i dziecinnie prosto.

Plug�&�Heat
Podłącz.
Włącz.
Gotowe.

Smart jest wtedy, 
kiedy nic nie widać. 
Dzięki ukrytym przewodom, 
nie widać nieestetycznych 
elementów zasilania.
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Domki letniskowe
Apartamenty
Domy klubowe
Budynki użyteczności 
publicznej
Akademiki studenckie
Pokoje hotelowe
Obiekty komercyjne

Smart Climate SWITCH
Łatwe przełączanie między 
trybami pracy za pomocą jednego 
przycisku. Bez konieczności 
dostępu do aplikacji.

Smart Climate SENSE
Natychmiast wykrywa otwarte 
okna, automatycznie obniża 
temperaturę pokojową i tym 
samym pomaga oszczędzać 
energię oraz pieniądze.

Smart Climate 
THERMOSTAT

Idealny do mat ogrzewania 
podłogowego. Prosta 

regulacja bezpośrednio na 
wyświetlaczu.
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HUB smart
Ciepło dokładnie tam, 
gdzie jest potrzebne

Nawet 500 urządzeń może być 
sprzężonych w jednym Smart Climate HUB: 
idealny do dużych obiektów, budynków 
użyteczności publicznej i hoteli.

500
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Idealne uzupełnienie
Dzięki ekologicznej energii 
elektrycznej, system ogrzewania 
elektrycznego działa w sposób 
neutralny dla klimatu.

Zalety widać jak na dłoni

Sterowanie centralne
Wszystkie urządzenia mogą być wygodnie 
i komfortowo regulowane za pomocą 
aplikacji Energy Control App. Sprawdź i ustaw 
dowolną temperaturę w pomieszczeniu, 
nawet gdy jesteś w ruchu.

Bezpieczeństwo danych
Nie ma potrzeby rejestracji danych 
osobowych. Pobierz aplikację i gotowe.

Komfort w czystej postaci
Indywidualna konfi guracja programu 
tygodniowego w każdej strefi e. Proste 
przełączanie różnych trybów pracy 
(eko, komfort, poza domem lub neutralny) 
za jednym dotknięciem.

i

Wyjaśnienie numerów, patrz: następna strona.
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Jeden system
Nieograniczone możliwości

Przełącznik na baterie, np. umieszczony 
obok drzwi, do łatwego przełączania 
pomiędzy różnymi programami bez 
konieczności dostępu do aplikacji. 
Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury.
Nr kat. SWITCH: 378 300

Smart Climate SWITCH

Smart Climate CONTROL Easy

Smart Climate CONTROL Advanced

Smart Climate SENSE

Smart Climate THERMOSTAT

Smart Climate w grzejnikach DTD 
z ukrytym wylotem powietrza

Smart Climate COMFORT FLOOR
Maty grzewcze do ogrzewania podłogowego

Sterownik radiowy bez możliwości bezpośredniej regulacji 
parametrów na konwektorze. Programowanie odbywa się 
tylko za pomocą aplikacji. Idealny, aby wykluczyć dostęp osób 
trzecich do urządzenia. Sprawdza się np. w pokoju dziecięcym.
Nr kat. CONTROL Easy: 803 902 19

Cyfrowy regulator temperatury pomieszczenia do montażu 
podtynkowego. Odpowiedni do mat grzewczych Dimplex 
oraz innych marek (w zależności od rodzaju czujnika). Może 
być również stosowany do wybranych urządzeń grzewczych 
z gamy produktów DIMPLEX Smart Climate System. 
Nr kat. THERMOSTAT: 378 280

Dostępne w wersjach o mocy 250-2000 W i wysokości 
20 lub 40 cm. Uchwyt ścienny z przyłączem na stałe 
lub z wtyczką. Lepsze rozprowadzenie ciepła dzięki 
na nowo zaprojektowanemu wylotowi powietrza.

Ustawia i zmienia temperaturę oraz czasy pracy 
i przestojów ogrzewania bezpośrednio na konwektorze, 
przekazując wszystkie parametry do aplikacji.
Nr kat. CONTROL Advanced: 803 902 17

Styk okienny, który automatycznie obniża 
ustawioną temperaturę, gdy okno jest otwarte. 
Zapewnia oszczędność energii i pieniędzy.
Nr kat. SENSE: 378 310

Dostępne jako pojedyncze maty grzewcze 
lub jako kompletny zestaw. Różne długości 
pokrywające powierzchnie grzewcze od 0,5 do 5,1 m2. 
Zużycie energii elektrycznej: 160 W/m2.
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Designerskie osłony „Clip-on-Glass”.
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Smart ogrzewanie

Smart komfort
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Bezpłatna aplikacja:

Sercem DIMPLEX Smart Climate System są Smart Climate 
HUB i aplikacja Energy Control App. Szybkie i łatwe 
ustawianie temperatury jest możliwe z dowolnego miejsca na 
smartfonie lub tablecie. Ustaw program tygodniowy w aplikacji 
i oszczędzaj energię! Wszystko to możliwe jest przy zachowaniu 
komfortowej temperatury w pomieszczeniu.
Nr kat. HUB: 378 290

Gorąco polecamy! 
Konsekwentnie smart
Całkowicie elektryczny

Więcej informacji:
dimplex.pl

Smart – po prostu inteligentnie

Smart Climate HUB + Energy Control App
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Ältere DTD-
Konvektoren 

sind problemlos
auf das Smart 

Climate System 
nachrüstbar

Mit vielen 
elektr. Fußboden-

heizungen 
anderer Hersteller 

kompatibel

Co dwa ogrzewania, to nie jedno
Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe 
w Smart Climate System

Starsze konwek-
tory DTD można 
łatwo doposażyć 
w Smart Climate 

System.

Kompatybilny 
z wieloma systema-
mi elektrycznego 
ogrzewania pod-
łogowego innych 

producentów.

System ogrzewania grzejnikowego
Smart Climate z grzejnikiami DTD

System ogrzewania podłogowego
Smart Climate COMFORT FLOOR

Grzejniki konwektorowe z elektronicznym termostatem do 
montażu na ścianie lub w wersji przenośnej. Prosty, smukły 
i szykowny: kompaktowa obudowa i niska głębokość zabudowy.

Elektryczne systemy ogrzewania podłogowego Dimplex, 
które sprawdziły się tysiące razy jako niezawodne 
ogrzewanie pomieszczeń. Użytkownicy, którzy je znają, 
od razu je pokochali! Cienkie maty grzewcze pozwalają 
na ogrzanie pomieszczeń dzięki szybkiej regulacji 
odpowiedniej temperatury w podłodze. 

Funkcje 
• Zintegrowane sterowanie elektroniczne
• Możliwość podłączenia za pomocą ściennej puszki 

przyłączeniowej na stałe lub za pomocą wtyczki
• Ukryty wylot powietrza w górnej części 
• Dostępne wysokości 200 mm lub 400 mm

Instalacja
• Prosty, szybki i dokładnie dopasowany montaż dzięki 

zintegrowanemu szablonowi do wiercenia otworów
• Elastyczna ścienna puszka przyłączeniowa: wyrównuje 

nierówności m.in. w starych budynkach i umożliwia 
stałe podłączenie albo podłączenie do gniazdka

Funkcje 
• Regulacja temperatury podłogi w celu szybkiego 

i przyjemnego ogrzania pomieszczeń
• Równomierne rozprowadzenie temperatury 
• Niewidoczne wkomponowanie w podłogę

Instalacja
• Łatwe planowanie i instalacja 
• Gotowe do instalacji i podłączenia 
• Samoprzylepne maty z jednostronnym podłączeniem
• Pojedyncze maty grzewcze: pobór mocy 160�W/m2, 

dostępne w różnych długościach pokrywających 
od 0,5 do 5,1�m2

Smart Climate COMFORT FLOOR 
jest łatwo zintegrowany z systemem poprzez 
termostat pokojowy Smart Climate

Dzięki Smart Climate CONTROL Advanced 
lub Smart Climate CONTROL Easy Integracja 
z systemem odbywa się poprzez aplikację 
lub bezpośrednio w urządzeniu.
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„Clip-on-Glass”
Tak indywidualne, jak wnętrze Waszych klientów

Grzejniki mogą stać się teraz jeszcze bardziej niezwykłe, niż tylko pełnić 
swoje podstawowe funkcje. Dzięki eleganckiej szklanej powierzchni, 
designerskie osłony „Clip-on-Glass” świetnie pasują do grzejników 
konwektorowych DTD, a ich montaż zajmuje zaledwie kilka sekund. To nie 
tylko świetne uzupełnienie Smart Climate System, ale również doskonałe 
rozwiązanie do szybkiego i stylowego odświeżenia wnętrza.

Clip-on-Glass jest dostępny 
w trzech kolorach: białym, 
niebieskim Retro i antracytowym.

Kliknij
i gotowe
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DIMPLEX 
Smart Climate System
Stworzony dla profesjonalistów

Szybki montaż
Wystarczy tylko jedno gniazdko. Prosty i szybki 
montaż grzejników dzięki dostarczonym 
w zestawie szablonom do wiercenia otworów. 
Nie ma potrzeby kosztownej instalacji 
centralnego ogrzewania.

Łatwa instalacja
Podłączony zaledwie w kilku krokach. 
Podepnij do gniazdka, włącz i gotowe. 
Według prostej zasady Plug�&�Heat.

Perfekcyjne planowanie
W ramach całościowej koncepcji, 
nasi eksperci określą dokładne 
zapotrzebowanie na ciepło 
w pomieszczeniach i opracują 
indywidualne rozwiązania systemowe.

Gwarantowana jakość
Oferujemy kompleksową gwarancję 
wszystkich produktów Dimplex oraz wsparcie 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy
T  +48 61 842 58 05
E  o�  ce@dimplex.pl

Jesteśmy dumni z kilkudziesięcioletniej współpracy z naszymi 
Partnerami oraz długiej tradycji rozwoju innowacyjnych systemów 
ogrzewania. DIMPLEX Smart Climate System po raz kolejny pokazuje 
najwyższą jakość i niezawodność naszych rozwiązań.
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Warto wiedzieć
Czyli łagodny start 
w elektryczną przyszłość

Komponenty niezbędne do funkcjonowania systemu

Komponenty dodatkowe

Smart Climate HUB
Centrum sterowania Smart Climate System.

Smart Climate CONTROL
Łatwa regulacja ustawień temperatury za 
pomocą sterowników „Easy” lub „Advanced”.

Smart Climate SENSE
Do wykrywania 
otwartych okien.

Smart Climate SWITCH
Do szybkiej kontroli.

Smart Climate COMFORT FLOOR 
i termostat pokojowy
Do regulacji temperatury podłogi 

Smart Climate w grzejnikach DTD
Dostępne o wysokości 40 cm lub 20 cm. Starsze 
modele grzejników DTD są również kompatybilne 
z DIMPLEX Smart Climate System. Wystarczy wymienić 
jednostkę sterującą grzejnika na Smart Climate 
CONTROL „Easy”  lub „Advanced” i… gotowe.

Desgnerskie osłony „Clip-on-Glass” do grzejników DTD

Antracyt Biały Niebieski Retro
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Autoryzowany Partner Handlowy Dimplex:

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
T +48 61 842 58 05
o�  ce@dimplex.pl
dimplex.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, odstępstw w kolorach i możliwości dostawy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! 
T +48 61 842 58 05
dimplex.pl


