


ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ TPI



ΤΙ ΕΙΝΑΙ TPI;

Η τεχνολογία TPI έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι θα 
έχετε τη καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση από το σύστημα 
θέρμανσης σας. Μετρά και εφαρμόζει τους καλύτερους 
δυνατούς χρόνους για να φτάσετε και να διατηρήσετε το σπίτι 
σας στην επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας.



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ?

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στο
λογισμικό,ο θερμοστάτης προσαρμόζεται στις αλλαγές
θερμοκρασίας του περιβάλλοντός του.
∆ημιουργώντας έναν γενικό χάρτη θερμοκρασίας του σπιτιού 
σας, μαθαίνει πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρώσετε 
την επιθυμητή θερμοκρασία και πώς να διατηρείται αυτή η 
θερμοκρασία στον χώρο!!

Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας ,
υπολογίζοντας πόσο  θα πρέπει να λειτουργεί ο λέβητας σας.



∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ ON/OFF

ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ºC)

23

Επιθυμητή Θερμοκρασία Θερμοστάτης On/Off

Εξαρτήματα δοκιμής:

Περίοδος δοκιμής:

Χρόνος λειτουργίας λέβητα:

Θερμοστάτης δωματίου On/Off

9 Ώρες

188 λεπτά



∆ΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ TPI
Εξαρτήματα δοκιμής:

Περίοδος δοκιμής:

Χρόνος λειτουργίας λέβητα:

Θερμοστάτης δωματίου TPI

9 Ώρες

136 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ºC)

23

Επιθυμητή Θερμοκρασία Θερμοστάτης TPI



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ?

Σε θερμοστάτες Non-TPI, ο λέβητας λειτουργεί και σταματά
συνεχώς μέχρι να υπερβεί την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας.
Όταν πέφτει κάτω από την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας, ο 
λέβητας θα ξεκινήσει ξανά. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και λιγότερος έλεγχος 
ενέργειας.

Οι θερμοστάτες TPI, από την άλλη πλευρά, παρέχουν υψηλότερη
εξοικονόμηση και άνεση σε σύγκριση με τους θερμοστάτες
On/Off με τα πλεονεκτήματά τους.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ºC)

23

Επιθυμητή Θερμοκρασία Θερμοστάτης TPIΘερμοστάτης On/Off

ΠΕΡΙΤΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ;

Οι θερμοστάτες δωματίου TPI υπολογίζουν τον ελάχιστο χρόνο 
λειτουργίας του λέβητα, που απαιτείται για την διατήρηση της 
θερμοκρασίας του σπιτιού σας στο επιθυμητό επίπεδο.
Αυτό έχει  σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση,και 
ταυτόχρονα  μεγαλύτερη άνεση στο σπιτι σας.



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

∆ΩΜΑΤΙΟ ON/OFF
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 20.8 λεπτά 8.3 ΩΡΕΣ 10.4 ΗΜΕΡΕΣ 31.2 ΗΜΕΡΕΣ

22.5 ΗΜΕΡΕΣ

8.7 ΗΜΕΡΕΣ

7.5 ΗΜΕΡΕΣ

2.9 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΩΡΕΣ

2.3 ΩΡΕΣ

15.1 λεπτά

5.7 λεπτά

∆ΩΜΑΤΙΟ TPI
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

1 ΩΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 1 ΜΗΝΑ 3 ΜΗΝΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΛΕΒΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ

*Με βάση τον υπολογισμό των δεδομένων που προέκυψαν μετά από 9 ώρες δοκιμής.




