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Aplikacja mobilna ViCare App stwarza nowe
możliwości obsługi ogrzewania przez Internet.
Graficzny interfejs użytkownika aplikacji
V iCare umożliwia całkowicie intuicyjną
obsługę.

GRATIS

+1 rok

gwarancji
Nowość! Zacznij sterować swoją
instalacją za pomocą aplikacji
V iCare i modułu Vitoconnect
(w zakresie dostawy wybranych
pomp ciepła oraz z wszystkich
kotłów kondensacyjnch Vitodens
wyposażonymi w regulator pogodowy Vitotronic 200 (typ HO2B).
Zaproś firmę Viessmann jako
partnera serwisowego poprzez
aplikację ViCare, a otrzymasz
dodatkowy rok gwarancji gratis!
Szczegóły na stronie internetowej:

Automatyczne oszczędzanie energii
System obsługuje jedno urządzenie grzewcze.
Prosta obsługa pozwala na wybór pożądanej temperatury pomieszczenia, a jednym
dotknięciem np. przełącza się z normalnego
trybu ogrzewania na „Party” („Ciepło przez
całą noc”).
Przed wyjściem z domu wystarcza też jedno
polecenie, aby przestawić ogrzewanie na niższą temperaturę, oszczędzając w ten sposób
energię. Jeśli chcemy programować różne
okresy ogrzewania w poszczególne dni, to zapewne docenimy funkcję „asystenta”.

www.viessmann.pl/vicare

Osobny przycisk na ekranie startowym wyświetla ponadto liczne wskazówki dotyczące sposobów zaoszczędzenia energii.
Status instalacji zawsze pod kontrolą
Użytkownik może ocenić, czy wszystkie
parametry instalacji grzewczej pozostają w
zielonym obszarze, który oznacza poprawne
działanie instalacji. Żółte pole sygnalizuje
zbliżający się termin przeglądu, a przy kolorze
czerwonym wyświetlany jest automatycznie
kontakt do firmy Viessmann lub jej Partnera,
ponieważ instalacja zgłasza usterki w pracy.

Konieczne jest w tym celu uprzednie wprowadzenie danych kontaktowych Partnera.
O powierzeniu zdalnego monitoringu instalacji
poprzez specjalnie w tym celu opracowaną
aplikację mobilną Vitoguide App zdecydować
musi oczywiście sam użytkownik.
Moduł WLAN Vitoconnect 100
Moduł WLAN Vitoconnect 100 stanowi
interfejs pomiędzy kotłem grzewczym
a aplikacją mobilną ViCare. Moduł przyłącza
się przewodem, bezpośrednio do regulatora
Vitotronic.
Adapter o wymiarach 10 ×10 centymetrów
przewidziany jest do montażu naściennego.
Moduł przyłącza się do Internetu i rejestruje
w trybie plug & play. Wystarcza w tym celu
zeskanowanie smartfonem załączonego
kodu QR. Vitoconnect 100 jest kompatybilny
z urządzeniami mobilnymi, z systemami operacyjnymi od iOS 8.0 i Android 4.4. Kontrolki
LED sygnalizują wymianę danych pomiędzy
regulatorem kotła a Internetem ułatwiając
diagnozę podczas uruchomienia.
ViCare obsługuje również już istniejące
instalacje grzewcze Viessmann
Większość gazowych i olejowych kotłów
grzewczych z regulatorami Viessmann Vitotronic, instalowanych od roku 2004 można teraz
komfortowo, łatwo, szybko i z dowolnego
miejsca obsługiwać online przy pomocy aplikacji ViCare.

WWW
Vitoconnect

ViCare przy obsługiwaniu urządzenia grzewczego komunikuje się
z modułem WLAN Vitoconnect 100.
Po zezwoleniu przez użytkownika
instalacji firma Viessmann lub
jej Partner ma poprzez aplikację
Vitoguide ciągły wgląd w instalację
grzewczą swojego klienta.

Urządzenie grzewcze:
 Kotły kondensacyjne Vitodens:
200-W / 222-W / 222-F / 242-F
 Kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300
 Hybryda Vitocaldens 222-F
 Hybryda Vitocal 250-S
 Pompy ciepła Vitocal:
100-S / 111-S / 200-S / 222-S / 242-S
200-A / 300-A / 350-A
200-G / 222-G / 242-G
300-G / 333-G / 343-G

Router WiFi

Urządzenia
mobilne

Bezpieczeństwo

Oszczędność kosztów

Komfort

Ciepło i poczucie bezpieczeństwa
 Stan pracy instalacji
 Zdalne sterowanie ogrzewaniem
i c.w.u.
 Ustawianie podstawowych funkcji
jednym kliknięciem
 Rzut oka wystarczy, by zobaczyć,
czy wszystko w porządku:
– żółty kolor oznacza – czas na
konserwację
– czerwony kolor oznacza – skontaktuj się z serwisantem

Proste ustawianie przyjemnych
temperatur – a pod nieobecność
w domu oszczędzanie kosztów
 Prosta i komfortowa obsługa
instalacji grzewczej
 Programowanie dziennego cyklu
pracy ogrzewania, automatyczne
oszczędzanie kosztów energii
 Możliwość ustawienia funkcji
podstawowych w smartfonie
(np. podczas nieobecności)

Bezpośrednie połączenie z fachowcem – na wszelki wypadek
 Prosty wybór kontaktu
do serwisanta
 Szybka i skuteczna pomoc –
firma Viessmann lub jej Partner
ma dostęp do wszystkich
ważnych informacji
 Poczucie komfortu i
bezpieczeństwa

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Dane techniczne
Vitoconnect 100

Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)
Przyłącza

Wymiary
Długość
Szerokość
Wysokość

Zasilanie sieciowe (230 V/50 Hz) poprzez zasilacz wtyczkowy (przewód dł. 1 m)
Przewód połączeniowy z regulatorem Vitotronic (długości 3 m)

mm
mm
mm

100
100
27

Kompatybilny z następującymi instalacjami grzewczymi Viessmann
Regulatory pogodowe dla kotłów wiszących lub urządzeń kompaktowych:
 V itotronic 200, typ HO1, HO1A, HO1B, HO2B, HO2C
 V itotronic 200 RF, typ HO1C
Regulatory pogodowe dla kotłów stojących:
 V itotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B
 V itotronic 200, typ KW1, KW2, KW4, KW5
 V itotronic 300, typ KW3
Regulatory dla pomp ciepła i urządzeń hybrydowych:
 V itotronic 200, typ WO1A, WO1B, WO1C
W opracowaniu współpraca z kotłami na paliwo stałe.

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i odwiedź
naszą stronę internetową

9442 774 PL
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą
posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych
w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

tu by wyszukać on-line
 kliknij
najbliższego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann

