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Zdalne sterowanie

Vitotrol App
Vitocom 100 (Typ LAN1)

Maksymalny komfort obsługi
przez Vitotrol App w smartfonie
Vitotrol App i smartfon wystarczą, aby łatwo
sterować instalacjami grzewczymi Viessmann.
Obsługa jest intuicyjna i możliwa z dowolnego
miejsca, poprzez Internet. Aplikacja Vitotrol
App dostępna jest dla urządzeń mobilnych
z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Viessmann Vitodata, poprzez który aplikacja
Vitotrol App uzyskuje dostęp do regulatora
instalacji grzewczej.
Bezpośredni dostęp do wielu funkcji
Vitotrol App steruje rozdziałem ciepła w maksymalnie trzech obiegach grzewczych i podgrzewem ciepłej wody użytkowej. Użytkownik uzyskuje przy tym dostęp do wielu funkcji
regulatora Vitotronic:

Dostarcza ona użytkownikowi wszystkich
ważnych, zawsze aktualnych informacji
o statusie jego instalacji grzewczej. Vitotrol
App zapewnia maksymalnie możliwy komfort obsługi ogrzewania.

 wybór programu roboczego
 nastawianie temperatury pomieszczeń
i temperatury ciepłej wody użytkowej
 aktywacja programu wakacyjnego
 programy czasowe ogrzewania pomieszczeń, podgrzewu i cyrkulacji ciepłej wody
użytkowej
 wskazywanie parametrów roboczych,
łącznie z wartościami wszystkich istotnych
temperatur
 przedstawianie danych o efektywności,
łącznie z uzyskiem solarnym i godzinami
pracy

Aplikacja zgłasza natychmiast wszystkie
odchylenia od normalnego stanu roboczego.
Daje to użytkownikowi pełną kontrolę nad
instalacją grzewczą.
Obsługa poprzez aplikację możliwa jest w kotłach wyposażonych w regulator Vitotronic
200. Regulatory te są zainstalowane w większości kotłów wiszących, kotłach stojących
małej i średniej mocy, pompach ciepła i kotłach nowej generacji opalanych drewnem.

Korzyści dla serwisu
Kombinacja Vitocom 100 (typ LAN1) z aplikacją mobilną Vitotrol App stwarza także instalatorom możliwość monitorowania instalacji
grzewczych ich klientów i szybkie reagowanie
W razie wystąpienia zakłóceń kocioł wysyła odpowiedni komunikat bezpośrednio na
smartfon instalatora.

Vitocom 100 tworzy połączenie
Interfejsem między instalacją grzewczą
a Internetem jest moduł komunikacyjny
Vitocom 100 (typ LAN1). Dla ochrony przed
nadużyciem danych Vitocom stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa. Moduł komunikacyjny tworzy także połączenie z serwerem

Konfiguracja systemu do sterowania
instalacji grzewczej poprzez aplikację Vitotrol App. Urządzenia mobilne
(1–4) wymagają połączenia z siecią
WLAN lub siecią komórkową.
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	smartfon (iOS lub Android)
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	Vitocom 100 (typ LAN1)
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	tablet (iOS lub Android
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Z własnego menu aplikacji można ustawić np. temperaturę ciepłej wody.
Można również ustawiać czasy włączania i wyłączania podgrzewu
ciepłej wody i pompy cyrkulacyjnej.

Więcej komfortu i bezpieczeństwa
System zdalnego sterowania Vitotrol App
i Vitocom 100 (typ LAN1) dostosowany jest
dla wszystkich instalacji grzewczych w mieszkaniach prywatnych i wydatnie zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Pozwala utrzymywać
instalację grzewczą dzień i noc pod kontrolą.
Moduł komunikacyjny
Vitocom 100 (typ LAN1)

Kodowana transmisja danych
Ingerencję niepowołanych danych w regulator
uniemożliwia bezpieczna transmisja w protokole HTTPS z kodowaniem SSL.

Przegląd zalet:
 Komfortowa obsługa poprzez aplikację mobilną, z dowolnego miejsca i w dowolnym
czasie
 Idealne dla wszystkich prywatnych domów
i mieszkań
 Możliwa obsługa wszystkich stojących
i wiszących kotłów grzewczych
wyposażonych w regulator Vitotronic,
pomp ciepła i i większości kotłów
peletowych marki Viesmann
 Bezpieczna transmisja danych w protokole
HTTPS z kodowaniem SSL
 Atrakcyjny cenowo w zakupie i użytkowaniu
 Wszystkie zakłócenia zgłaszane komunikatami tekstowymi

Dalsze informacje:
www.vitotrol-app.info

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

Vitotrol App

App w wersji demonstracyjnej
Oprócz aplikacji Vitotrol mają Państwo również możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji
Vitotrol Showcase. Pozwala ona na przetestowanie, w jaki sposób za pomocą przenośnego
urządzenia mobilnego można obsługiwać instalację grzewczą firmy Viessmann. Aplikacja
Showcase umożliwia dostęp do symulowanej
instalacji grzewczej firmy Viessmann.

Aplikacja Vitotrol Showcase jest dostępna do pobrania w sklepie Apple App oraz
dla urządzeń z systemem Android w sklepie
Google Play.

Ekran startowy do bezpośredniego

Programowanie i wskazywanie

W instalacjach kombinowanych z kolektorami

wyboru pożądanej temperatury

czasów włączenia i wyłączenia

słonecznymi wskazywany jest uzysk solarny

pomieszczeń (ilustracja: przy iOS).

(ilustracja: przy Androidzie).

dla każdego dnia (ilustracja: dla tableta)

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i odwiedź
naszą stronę internetową
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