
Smart Radiator Head
Instrukcja obsługi

Instalacja Smart Radiator Head Wygląd urządzenia

-

Smart Radiator Head posiada 
pierścień do mocowania przeznaczony
dla gwintów M30 x 1,5 TRV. Do grzejników
z innym dowolnym zaworem, należy użyć
adaptera.

Zestaw zawiera
Smart Radiator Head
2  baterie AA 1.5V 

Wymagane narzędzie
Smartphone z aplikacją WundaSmart 

• Obraz przodu kontrolka Led

• Obraz od góry  miejce na baterię

• Obraz z tyłu  



 
 

 

• 

• Odczep pokrywę baterii na Smart 
Radiator Head

Dystrybutor

Instalując głowicę upewnij się, że 
Smart Hub została wcześniej poprawnie
zainstalowana i zarejestrowana.
(Zobacz: Instrukcje Smart Hub dotyczące 
procesu instalacji i rejestracji)

albo komputer PC/ Mac z dostępem do 
internetu.

Sander System sp. z o.o. sp.k.
ul.Bociana 19
31-231 Kraków

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz 
zwrócić swoje Produkty Wunda Smart, 
po prostu zwróć produkt w oryginalnym 
pudełku do nas na powyższy adres. 
Każdy zwrot podlega naszym zasadom
reklamacyjnym, więc nie zapomnij aby
sprawdzić regulamin. Korzystając z 
Wunda Smart i innych produktów Wunda, 
akceptujesz nasze warunki, które można 
znaleźć na naszej stronie internetowej
www.wundasmart.com.

pierścień mocujący

Dla lepszego połączenia pomiędzy 
Smart Radiator Head a Smart  Hub
urządzenia powinny być umieszczone
z dala od metalowych przeszkód, 
transformatorów, silników, lamp
fluorescencyjnych, mikrofalówek, 
lodówek i innych urządzeń 
przemysłowych.

Odłącz obecną głowicę od grzejnika
i zamontuj adapter jeśli zaistnieje
taka potrzeba.

Umieść 2 baterie AA jak wskazano
na poniższym obrazku.

Montaż Smart Radiator Head



• Po 60 sekundach trzpień Smart 
Radiator Head powróci do 
pozycji startowej. Jeśli Smart 
Radiator Head została poprawnie
zainstalowana, kalibracja urządzenia 
zostanie przeprowadzona
automatycznie. 

Połączenie z Smart Radiator Head

• Masz 30 sekund na sparowanie Smart
Thermostat Head.
Ponownie dotknij pokrywy baterii
od góry głowicy i poczekaj, aż dioda
LED zacznie emitować nieprzerwanie
zielone światło (przez około 8 sekund). 

Zainstalowana Smart Radiator Head 
 pojawi się na 
 

liście urządzeń w 

• W tym momencie masz 60 sekund na
zainstalowanie urządzenia na grzejniku.

• Przyłóż pokrywę na baterię 
od frontu przez 5 sekund
zanim LED wyświetli nieprzewany 
sygnał białego światła.

• Odczep pokrywę baterii Smart
Radiator Head   Trzpień Smart 
Radiator Head cofnie się tak
daleko jak to możliwe.

Nominalne napięcie
zasilacza:

2 ×  1.5V - alkaiczna 
baterie typ AA 

Łączność
radiowa:

869.85 MHz  
(dwukierunkowa)

Maksymalna moc
nadawania sygnału:

<5 dBm e.r.p.

od 500 m  
na otwartej przestrzeni

Antena: tak (wbudowana)

Kategoria ochrony: A

Typ regulatora: PID

Zakres temperatury
pracy:

0–50 °C (bez
kondensacji)

Rozdzielczość
temperatury:

0.1 °C

- ±1 °C

Pomiar częstotliwości: co 2 minuty

Stopień ochrony: IP 30

Przyłącze zaworu: M30× 1.5

Ruch trzpienia
zaworu:

max 5 mm

Rozmiar: 75 x 50 x 50 mm

Dane techniczneMontaż Smart Radiator Head

Otwórz aplikację WundaSmart i zaloguj się.
Wybierz pokój, w którym chcesz 
zainstalować Smart Radiator Head
 a następnie wejdź w zakładkę Ustawienia. 

W dolnej części menu Ustawień znajduje
się opcja ”Urządzenia radiowe” - wybierz
”Dodaj nowe urządzenie”, a następnie
”Dodaj Smart Radiator Head” .

Zasięg radiowy:

Dokładność pomiaru
temperatury:

wybranym pokoju.


