
MWD5 – WiFi TERMOSTAT
pro ovládání elektrického podlahového topení

Popis MWD5
•	 elektronický WiFi termostat s podlahovým čidlem a zabudovaným prostorovým čidlem
•	 veškerá funkčnost dotykového termostatu MCD5 doplněná o WiFi ovládání 
•	 ovládání topení kdykoliv a kdekoliv z mobilu (systémy Android i iOS)
•	 snadné a rychlé připojení, nastavení a spuštění díky detailnímu průvodci 
•	 možnosti nastavení topného plánu jednotlivě pro každou místnost (termostat)   

či zařazení místností do zón se stejným teplotním režimem 

Výhody termostatu MWD5
•	 velký barevný displej 
•	 oblíbený nadčasový design 
•	 vybaven technologií pro WiFi komunikaci – nevyžaduje žádné další komponenty 
•	 v případě výpadku internetového připojení lze vše ovládat rovněž přímo prostřednictvím 

dotykového termostatu v místnosti 
•	 plně kompatibilní s libovolným podlahovým čidlem
•	 splňuje požadavky normy EKODESIGN

zdarma

NEJLEPŠÍ 
TERMOSTAT 

na trhu

Co aplikace umožňuje
• nastavit, upravovat a prohlížet topný plán
• zvolit, zapnout a nastavit režim dovolená
• spravovat zóny (místnosti sdružené pro jednotné  

ovládání dle stejného teplotního režimu / topného plánu)
•  prohlížet detailní informace v monitoru spotřeby energie 



zdarma

Domluvte si osobní schůzku. SEVEROZÁPAD	
	+420 733 313 182 – Petr

PRAHA	
	+420 602 629 205 – Zdeňka

JIH	
	+420 727 930 079 – Tomáš

VÝCHOD	
	+420 725 465 085 – Zdeněk

MORAVA	SEVER	
	+420 727 985 458 – Jiří

MORAVA	JIH	
	+420 727 985 459 – Hana

V-systém elektro s.r.o. – ČR
Milovanice	1
257	01	Postupice
tel.:	+420	317	725	749
e-mail:	info@v-system.cz
www.v-system.cz

V-systém elektro, s.r.o. – SR
Duklianskych	hrdinov	47/651
901	01	Malacky
tel.:	+421	34	7724082
e-mail:	info@v-system.sk
www.v-system.sk

Dasix s.r.o.
Kranichova	2062/11
710	00	Slezská	Ostrava
tel.:	+420	596	619	138
e-mail:	info@dasix.cz
www.dasix.cz

Výhody aplikace
• ovládání prostřednictvím uživatelsky příjemné mobilní aplikace SWATT®  

(Smart WiFi and Touch Termostat) 
• připojení k aplikaci jen v několika vteřinách
• možnost seznámení se s aplikací pomocí demo verze
• integrovaná čtečka QR kódu pro snadnější spojení s termostatem
• detailní průvodce, který Vás snadno a rychle provede krok za krokem k úspěšnému 

nastavení, spuštění a bezstarostnému provozu podlahového topení v celém domě
• aplikace v češtině a dalších jazycích, zcela intuitivní a snadno ovladatelná 
• plné grafické uživatelské rozhraní pro snadné ovládání

MWD5 – WiFi TERMOSTAT
pro ovládání elektrického podlahového topení

Technické údaje o termostatu
Rozměry (v x š x h): 
Hmotnost:                
Instalační hloubka:  
Krytí:                        
Montáž:                        
Princip regulace:      
Displej:                     
            
Záložní baterie:       
Zabezpečení:            

84 mm x 84 x 40 mm 
≤ 200 g 
22 mm 
IP 21
do instalační krabice 
PWM/PI 
2“, dotykový, 
176 x 220 px TFT 
5 let 
WPA/WPA2 


