
KLIMADOMOTIC
O sistema de regulação inteligente 
para gerir o conforto em 
ambientes interiores



GRANDE POUPANÇA 
ENERGÉTICA

A Giacomini apresenta o KLIMADOMOTIC, 
desenvolvido através da tecnologia mais 
recente, expressamente orientada para a 
regulação climática de sistemas radiantes 
Giacoklima ou por radiadores, maximizando 
os benefícios destes sistemas a nível de con-
forto, poupança energética e segurança.

Com KLIMADOTIC é possível obter um 

ambiente confortável e controlar cada 

local individualmente, de modo a que 

se possam analisar todas as possibili-

dades de poupança energética.



Display
KD410 Connect

 Controla a termorregulação da 
casa

 Funciona na modalidade wireless 
e controla as válvulas do coletor 
(versão Connect-Rad) ou nas 
válvulas termostáticas radio 
controladas instaladas no radiador 
correspondente (versão Connect-
TRV)

 O cronotermóstato permite 
configurar a temperatura 
desejada para cada divisão da 
casa

Interface intuitiva para efetuar rapidamente:

A visualização de forma gráfica dos dados de 
temperatura da casa.

A configuração dos parâmetros de temperatura 
desejados para cada divisão.

A configuração dos horários de funcionamento.

Conectividade:

ZigBee 
LoRa 
WiFi
Modbus



Aplicação 
com sistemas 
radiantes

São utilizados no caso das instalações de aquecimento de 
distribuição horizontal com a presença de um coletor.

O módulo atuador da parte hidráulica da instalação (Hydro) 
comunica com o Display e controla as cabeças eletrotérmicas no 
coletor.

O coletor controla cada corpo aquecedor/ sistema radiante da casa.

Solução a adotar com sistemas radiantes para garantir conforto ambiente e 
consumos de energia reduzidos.

Sonda temperatura externa
K465Y001

Unidade de controlo
KD410Y001

Cabeças elétricas
R473/R473M
230 V (max n.20)

Válvula misturadoraCirculador

Módulo atuador KPM40/KPM45
(máx n.4)

Sensores wireless de 
temperatura/humidade 

K410WY001/K410WY003 

Ponto de acesso
K410WY012

ModBus

ModBus

ModBus

ModBusModBus

Modem Router  
ADSL

App
“Giacomini Connect”

Wi-Fi

Wi-Fi

LoRa

VIII
+5%

ErPCLASS

 Display Connect-Rad

 Sensores de 
temperatura

 Módulos atuadores 
da parte hidráulica 
da instalação 
radiante (Hydro) e 
das máquinas de 
tratamento de ar (Air)

 Sensores de 
humidade (opcional)

 Sonda temperatura 
externa

 App para o 
controlo, também 
remotamente 
(gratuita)



Aplicações com 
válvulas 
cronotermostáticas

Solução a adotar geralmente com instalações de radiador para garantir 
conforto ambiente e consumos de energia reduzidos.

Connect-TRV
KD410Y002

Attuatore di controllo wireless
KA410

Caldeira

Modem Router  
ADSL

App
“Giacomini Connect”

Sensores wireless de temperatura/humidade
K410WY001/K410WY002 

ZigBee

Teste
cronotermostatiche

wireless
K470W

Wi-Fi

Wi-Fi

 Display Connect-TRV 

 Sensores 
temperatura 
(opcional)

 Válvulas radio 
controladas 
motorizadas

 Adequado para 
sistemas de 
distribuição vertical 
(velhas instalações 
que se devem 
requalificar)

 App para o 
controlo também 
remotamente 
(gratuita)

Controlada pelo Display Connect-TRV, através do protocolo wireless 
ZigBee, regula o funcionamento do elemento radiante com base nas 
exigências estabelecidas.

Apresenta constantemente as informações sobre a temperatura
e o estado da válvula e garante o controlo através do display.

Garante a eficiência e a poupança de energia da instalação.



GRANDE POUPANÇA 
ENERGÉTICA

GIACOMINI PORTUGAL LDA

Rua de Martinhães nº 263

4485-188 Gião – Vila do Conde

Tel. +351 229 286 860

www.giacomini.pt

KD410
Connect-Rad 
Connect-TRV

KPM40
Módulo atuador 

Hydro

KPM45
Módulo atuador Air

K410W
Sensores de tempe-

ratura e temperatura 
- humidade

K465
Sonda externa de 

temperatura

K470W
Cronotermóstato sem 

fios para radiador

KE410
Repetidor desinal 

Extender

KA410
Atuador de controlo 

Active

KLIMADOMOTIC
O sistema de regulação 

inteligente para gerir o conforto 
em ambientes interiores.
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