INTELIGENTNÍ BYDLENÍ

VICARE
Příjemné prostředí pro bydlení
v celém domě

ViCare
S ovládáním přes
internet to dnes jde
snadno.
A bezpečně.
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APLIK ACE ViCare


Komfort, úspora energie
a bezpečí.

Aplikace ViCare umožňuje zcela komfortní ovládání topení
a úsporu energie – kdykoli a odkudkoli.

APLIK ACE VICARE POSK Y TUJE NOVÉ MOŽNOSTI
KOMFOR TNÍ ON-LINE REGUL ACE

++ Informace k aktuálnímu provoznímu stavu topného systému.
++ Vyvinula firma Viessmann pro zcela jednotnou integraci s produkty a službami Viessmann.

++ Jednoduše udržované grafické rozhraní umožňuje intuitivní
obsluhu topného systému.

++ Časové programy pro vytápění a přípravu teplé vody výrazně
přispívají k úspoře energie.

++ Kompatibilní s takřka všemi koncovými zařízení iOS a Android.
++ Řízení energie pro majitele tepelných čerpadel, fotovoltaických
a akumulátorových systémů.

Výhody ovládání topení
pomocí aplikace ViCare
4

BE ZPEČNOST

++ Přímé spojení s vaší odbornou servisní
firmou – volitelně.

++ Vaše servisní firma může zkontrolovat
++

stav zařízení a efektivně naplánovat
potřebný servisní zásah.
Viessmann splňuje nejvyšší standardy
ochrany osobních údajů.

KOMFOR T

++ Přehledné zobrazení a kontrola vašeho
topení na první pohled.

++ Jednoduché nastavení požadované teploty
v místnostech a teploty vody.

++ Na přání přístup a kontrola pro další členy
rodiny*.

ÚSPORY

++ Topný provoz podle vašeho individuálního
časového programu.

++ Optimalizovaná spotřeba energie pomocí
++

vytápění přizpůsobeného vašemu dennímu
programu.
Další úspory díky ovládání topení závislého
na místě*.
* Balíček úspor: Comfort & Savings možno objednat za poplatek.
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KOMPONENT Y VICARE

Komfortní řízení samostatných
místností
Společnost Viessmann a její partneři jej navrhli a vyvinuli pro
jednotnou komunikaci s topnými systémy Viessmann.
Komfortní bydlení
Komponenty ViCare od firmy Viessmann zahrnují nejnovější generaci zařízení ke komfortnímu ovládání teploty v jednotlivých místnostech. S nimi lze šetřit energii a obsluha je velmi jednoduchá.
Když už se zařízení jednou nainstaluje, stačí pak pouze aplikace
ViCare, aby se v každé místnosti nastavila správná teplota.
Individuální a modulární
Provozovatel zařízení zvolí zcela individuálně sestavení komponentů
ViCare. Při tom se dá teplota místnosti regulovat pomocí termostatu
topných těles ViCare nebo podlahových termostatů ViCare.

Komponenty ViCare
Viessmann nabízí vždy vhodné řešení bez ohledu na to, v jakém
domě či bytě bydlíte. Díky modulární nabídce můžete dodatečně
přidávat další komponenty. Všechny konfigurace se dají jednoduše
ovládat přes aplikaci ViCare.

Topný systém

Komponenty

Viessmann
plynový kondenzační
kotel Vitodens 2xx
ViCare
klima čidlo

ViCare
termostat

Viessmann
plynový kondenzační
kotel Vitodens 1xx
ViCare
termostat
Viessmann
tepelné čerpadlo
Vitocal
ViCare
klima čidlo

ViCare
podlahový termostat

Vitoconnect

ViCare
klima čidlo

Vitoconnect

ViCare
termostat

Starší kotle Viessmann
Vitodens 2xx
nebo jiná výrobní
značka

Bez přímého přístupu
k topnému zařízení
(např. samostatný byt
v bytovém domě)

ViCare
termostat

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
www.viessmann.cz

Více informací o ViCare
najdete na
viessmann.cz/vicare

Vaše specializovaná topenářská firma:
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Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

