INTELIGENTNE MIESZK ANIE

VICARE
Błogi klimat w całym domu

ViCare
Jak łatwo
dziś o komfort.
I jak bezpiecznie.
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VICARE APP


Oszczędzać energię, ciesząc się
komfortem i bezpieczeństwem.

Z aplikacji mobilnej ViCare obsługuj komfortowo
ogrzewanie i oszczędzaj energię – w każdej chwili,
z dowolnego miejsca.

A P L IK AC JA MOBIL N A V IC A R E S T WA R Z A NO W E
MOŻLIWOŚCI KOMFOR TOW E J OBS ŁUGI ONLINE:

++ informacje o aktualnym stanie roboczym
domowego systemu energetycznego

++ stworzona przez firmę Viessmann dla pełnej intergracji
z produktami i usługami firmy Viessmann

++ prosty układ graficznego interfejsu operatora pozwala na
intuicyjne obsługiwanie domowego systemu energetycznego

++ programy czasowe dla ogrzewania i podgrzewu ciepłej
++

wody użytkowej wydatnie przyczyniają się do oszczędności
na kosztach energii
aplikacja działa na prawie wszystkich urządzeniach
mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android

Korzyści ze sterowania ogrzewania aplikacją mobilną ViCare
4

BE ZPIECZEŃST WO

++ Bezpośrednia łączność z Twoim
++
++

instalatorem / serwisantem
gwarantem bezpieczeństwa
Twój instalator może kontrolować
stan instalacji i dopilnować zachowania
cyklów przeglądowych
Viessmann spełnia najwyższe kryteria
ochrony danych osobowych

KOMFOR T

++ Przejrzyste prezentowanie
++
++

i łatwość kontroli stanu
ogrzewania jednym rzutem oka
Proste nastawianie żądanych temperatur
pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej
Zapewnienie idealnej temperatury
pomieszczeń minimalnym nakładem

KOR Z YŚCI

++ czasy grzania zgodne
z wymogami użytkownika

++ zoptymalizowane zużycie energii
dopasowane do cyklu dnia

++ dodatkowe oszczędności dzięki
ogrzewaniu strefowemu
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SKŁ ADNIKI SYSTEMU VICARE

Komfortowa regulacja
poszczególnych pomieszczeń
Mieszkać komfortowo
System Viessmann ViCare obejmuje najnowszą generację
urządzeń do komfortowego, indywidualnego regulowania temperatury poszczególnych pomieszczeń. Pozwalają one tym samym oszczędzić na kosztach ogrzewania. Ich obsługa jest przy
tym nadzwyczaj prosta. Raz zainstalowane, wymagają już tylko
aplikacji mobilnej ViCare, aby w każdym z pomieszczeń ustawić
potrzebną temperaturę.
Indywidualnie i modułowo
Zestaw składników systemu ViCare każdy użytkownik dobiera
sobie indywidualnie. System może przy tym sterować zawory
termostatyczne ViCare na grzejnikach lub zawory termostatyczne ViCare ogrzewania podłogowego.

Urządzenia systemu ViCare
Viessmann dysponuje rozwiązaniami dostosowanymi do każdego
rodzaju mieszkania i do każdych potrzeb jego użytkowników. Dzięki
modułowej koncepcji można zawsze rozbudowywać system o nowe
składniki. Wszystkie konfiguracje urządzeń można łatwo sterować
z aplikacji mobilnej ViCare.
Sytuacja mieszkaniowa

Urządzenia składowe

Apartament
Brak bezpośredniego
dostępu użytkowika
do instalacji grzewczej
budynku
Vitoconnect

Termostat
ViCare

Vitoconnect

Sensor klimatu
ViCare

Sensor klimatu
ViCare

Termostat
ViCare

Sensor klimatu
ViCare

Termostat ViCare
ogrzewania podłogowego

Dom jednorodzinny
z kotłem Viessmann
starszego typu lub
kotłem innej marki

Kocioł grzewczy
Viessmann ze
zintegrowanym
interfejsem
bezprzewodowym
WLAN
Posiadasz nowy kocioł
grzewczy Viessmann ze
zintegrowanym interfejsem
bezprzewodowym WLAN
lub planujesz taki zakup?

Termostat
ViCare

Pompa ciepła
Albo chcesz wyposażyć
swój dom w nową pompę
ciepła Viessmann?

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca
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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.

