Інформація про продукт

Підключення для газових настінних
котлів через шину OpenTherm
VICARE App
VITOCONNECT (OT2)

Підключення для
теплогенераторів
через шину
OpenTherm
Просте управління
всіма важливими
функціями за
допомогою смартфону
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ПІДКЛЮЧ Е ННЯ ДЛЯ Г АЗОВИХ НАСТ І Н Н И Х
КОТЛ І В Ч Е РЕ З OPE NT HE RM

Економити ще ніколи не було так просто

Vitoconnect (OT2)
ViCare
WLAN
OpenTherm
Теплогенератор
Vitoguide

Додаток ViCare пропонує нові
можливості управління опаленням
через Інтернет. Простий
графічний інтерфейс ViCare робить
користування опалювальною
системою інтуїтивно зрозумілою.
Автоматично економте енергію
Система створена для управління
опалювальним контуром. За
допомогою Touch-дисплея можна
вибирати бажану кімнатну
температуру і декількома кліками
змінювати Звичайний режим роботи
на режим «Вечірка» („Я довше
залишаюсь вдома“).

Vitotrol 100 (OT1)

Ви завжди буде знати статус
роботи обладнання
Одного погляду достатньо, щоб
переконатися, що Ваш
теплогенератор працює в «зеленому
режимі». Жовтий колір інформує про
те, що необхідне сервісне
обслуговування, а при червоному
статусі автоматично висвічується
контактний номер Вашого
сервісанта.

зміну температури за останні дні.

підключається до інтернету і
реєструється. Для цього достатньо
відсканувати наявний QR-код за
допомогою смартфону. Таким чином
встановлення і запуск модулю
займає декілька хвилин.

Iнтернет-модуль
Vitoconnect
Vitoconnect - це модуль для

Коли Ви виходите з дому („Я в
дорозі“) достатньо одного
натиснення, щоб знизити
температуру опалювальної установки
і таким чином зекономити енергію.
Для тих хто хоче встановити різні
режими опалення на кожен день
буде корисною функція «Асистент».
На головному екрані показано
температуру повітря на вулиці, а
клікнувши на неї можна побачити

Через Plug & Play модуль

підключення котла до додатку
ViCare. Він працює не тільки з новим
обладнанням, а і з багатьма раніше
випущенними моделями. Він
підключається безпосередньо через
кабель.
В комплект поставки входить блок
живлення для електропостачання.
Аксесуар 10*10 см призначений для
монтажу на стіну.

Vitoconnect OT2 з входами
для кабелю живлення

VICARE APP
VITOCONNECT (OT2)

БЕЗПЕКА
Тепло і відчуття комфорту

+ Один погляд і Ви можете
пересвідчитися, що все
працює належним чином

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ
Просте налаштування
комфортних температур –
економія коштів за Вашої
відсутності

+ Вас буде сповіщено про

+ Просте та зручне
користування
опалювальним обладнанням

+ Постійно доступні

+ Налаштування
температурних програм і
автоматична економія
коштів

необхідність здійснення
сервісного обслуговування

контактні дані сервісної
організації, що обслуговує
Вашу установку

+ Встановлення основних
функцій системи через Ваш
смартфон

Почнемо – без теплогенератора!
Просто завантажте додаток - натисніть "Відкрити ViCare" в
стартовому вікні без теплогенератору та підключення Інтернет.

ТОВ «ВІССМАНН»
08135 Київська обл.
Києво-Святошинський р-н
с. Чайки, вул. Валентини
Чайки, 16
Цілодобова інфолінія
0 800 50 99 88
www.viessmann.ua
VITOCONNECT (OT2)
Джерело живлення (230 В / 50 Гц) через
кабель живлення (довжина 1,5 м)
Кабель для підключення (довжина 3 м)
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мм

105
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32

Підтримує наступні теплогенератори з жовтня 2017 року і далі:
Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Докладну інформацію можна знайти на сайті https://www.viessmann.ua/uk/viessmann-apps/vicare-app.html
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