KONTROLA
KLIMATU
DZIĘKI VASCO
BEZ WZGLĘDU
NA TO, GDZIE
SIĘ ZNAJDUJESZ

APLIKACJĘ
VASCO CLIMATE CONTROL
MOŻNA POBRAĆ BEZPŁATNIE
DLA iOS I ANDROID.
Przy pomocy systemu regulacji Climate Control firmy Vasco wkraczasz w świat
wyższego komfortu. Teraz Twoje grzejniki, wentylacja i ogrzewanie podłogowe
podłączone są przy pomocy tylko jednego interfejsu do Internetu. Dzięki przyjaznej
dla użytkownika aplikacji możesz zawsze i wszędzie zalogować się i zoptymalizować
komfort w swoim mieszkaniu. Pomieszczenie po pomieszczeniu. Bez względu na to,
gdzie jesteś. Podłączenie jest niezwykle proste, a komfort wzrasta znacząco!

Reguluj temperaturę i wentylację
w domu przy pomocy wygodnej
aplikacji mobilnej
Vasco Climate Control.

Zobacz nasz film instruktażowy
dostępny na platformie YouTube pod
poniższym linkiem:
https://goo.gl/eLz1Mn

Przy pomocy intuicyjnej aplikacji mobilnej Climate
Control firmy Vasco, precyzyjnie kontrolujesz
klimat w mieszkaniu, bez względu na to, gdzie się
znajdujesz. Technologia oparta jest na działaniu
chmury tak, abyś mógł się zalogować i sprawdzić
lub zmienić temperaturę i intensywność wentylacji
w swoim domu z każdego miejsca, w którym się
znajdujesz.

3 KROKI:
1 PODŁĄCZ BRAMKĘ VASCO WiFi
DO DOMOWEGO ROUTERA
2 POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ
CLIMATE CONTROL FIRMY VASCO
3 ZALOGUJ SIĘ I ZAPROGRAMUJ
TWOJE OSOBISTE USTAWIENIA
DLA REKUPERATORA I URZĄDZEŃ
KONTROLUJĄCYCH OGRZEWANIE
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W PEŁNI KONTROLUJ
KLIMAT W MIESZKANIU
GRZEJNIKI, OGRZEWANIE PODŁOGOWE
ORAZ SYSTEM WENTYLACJI Z REKUPERATOREM

BRAMKA VASCO WiFi

POŁĄCZ GRZEJNIKI,
WENTYLACJĘ,
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
I KONTROLUJ
SYSTEM
ZA POMOCĄ
VASCO CLIMATE
CONTROL
mniej zużytej energii, większy komfort;
łatwy w instalacji;
przyjazny dla użytkownika i energooszczędny;
bezprzewodowy;
inteligentny system kontroli temperatury
w pomieszczeniach/strefach;
• dostosowujący się do harmonogramu dnia
i stylu życia mieszkańców;
• kompatybilny z już istniejącymi instalacjami
• zapewnia kontrolę pracy rekuperatora VASCO
łącznie z programatorem tygodniowym.

Co jest Ci potrzebne? Nic szczególnego!
Przy pomocy Bramki VASCO WiFi łączysz się
bezprzewodowo z Internetem.
Pozostałą część instalacji tworzysz
zgodnie z własnymi życzeniami
przy pomocy różnych komponentów
i modułów.

OBNIŻ SWÓJ
RACHUNEK ZA ENERGIĘ
Z VASCO
CLIMATE CONTROL

SYSTEM DAJE MOŻLIWOŚĆ:
REGULACJI TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH
zapewnianej przez:

SYSTEM KONTROLUJE PRACĘ
REKUPERATORA W ZAKRESIE:

• GRZEJNIKI
przy pomocy cyfrowych głowic
termostatycznych (bezprzewodowych)

GRZEJNIKI

INTELIGENTNA
REGULACJA STREFOWA:

• OGRZEWANIE PODŁOGOWE
regulator ogrzewania podłogowego z napędami montowanymi na
rozdzielaczu dla poszczególnych stref, w których zamontowane są ścienne
termostaty (bezprzewodowe).

WYDAJNOŚCI WENTYLACJI
Bramka VASCO WiFi podłączona do domowego routera internetu
umożliwia poprzez aplikację na smartfonie utworzenie własnego
tygodniowego programu pracy rekuperatora, a także wykonanie
podstawowych ustawień dla poszczególnych biegów, działania by-passu
i progu załączania grzałki elektrycznej.
Program tygodniowy może obejmować współpracę z czujnikami CO2
i dzięki temu zapewniać właściwą wymianę powietrza bez strat ciepła
w każdej sytuacji jak na przykład niezapowiadana wizyta przyjaciół.

•
•
•
•
•

Vasco Climate Control łączy ze sobą te grupy urządzeń (grzejniki,
ogrzewanie podłogowe, wentylację) które w danym domu zostały
zastosowane, ale działa również z każdym urządzeniem osobno.
Może więc być na początek programatorem tygodniowym
dla rekuperatora, a przez dołączenie systemowych głowic
termostatycznych możliwe będzie dostosowanie aktywności grzejników
do rytmu życia rodziny. W ten sposób natychmiast zwiększysz swoje
oszczędności, bez konieczności przeprowadzania remontu. Jest to bardzo
praktyczne rozwiązanie!

REKUPERATOR

PAKIET
STARTOWY:
Przy pomocy Pakietu Startowego
Climate Control w oka mgnieniu
stworzysz swój idealny klimat.

W pakiecie znajduje się:
•		 1 Bramka Vasco WiFi
•		 3 cyfrowe głowice
termostatyczne do zaworów
grzejnikowych (bezprzewodowe)

Odpowiedni zarówno dla obecnych, jak i nowych instalacji, również
dla większości już zainstalowanych grzejników i ogrzewania podłogowego
innych firm.

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

Dzięki Vasco Climate Control nigdy nie przesadzasz
z ogrzewaniem, ponieważ precyzyjnie ogrzewasz wybrane
pomieszczenia w celu osiągnięcia w nich optymalnej
temperatury. Głowice termostatyczne szybko i łatwo
wyznaczą 3 różne strefy ogrzewania. Przy ogrzewaniu
podłogowym w standardzie istnieje możliwość utworzenia
5 stref ogrzewania, które przy pomocy dodatkowego modułu
(regulatora stref i termostatów Vasco), można rozszerzyć
do 8. W ten sposób możliwe jest wyregulowanie temperatury
w każdym pomieszczeniu osobno, a poza tym nigdy nie
marnujesz energii.

Pakiet można rozszerzyć o dodatkowe
komponenty w późniejszym terminie.

IDEALNA TEMPERATURA DOSTOSOWANA DO RYTMU ŻYCIA RODZINY
POGODA I DANE
HISTORYCZNE
Vasco Climate Control bierze
pod uwagę warunki pogodowe,
wcześniejsze pomiary
i ustawienia użytkownika.
WYJAZD NA URLOP
Wyjazd na urlop? Regulujesz
wszystko po prostu przy
pomocy aplikacji mobilnej
Vasco. Sterowana przez
internet, inteligentna regulacja
dba o całą resztę.
PLAN DNIA
Masz ochotę zmienić swój plan
dnia? Zmień temperaturę
w każdym pomieszczeniu zgodnie ze stylem życia.

POBUDKA

WYJŚCIE Z DOMU

POWRÓT DO DOMU
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dzieci
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rodziców
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programowanie
wydajności
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Ręczne ustawienie z pozycji 2
na 3 za pomocą funkcji timera
(np. podczas prysznica)

06:00

*

2
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* w przypadku zastosowania opcjonalnego czujnika CO2, dla dowolnego przedziału
można zastosować automatyczne dostosowanie wydajności rekuperatora
do ilości przebywających w domu osób.

09:00

17:00

22:00

To jedynie przykład.
Swój plan dnia możesz
zmieniać dowolnie.

06:00

Przykładowy harmonogram dnia
utworzony przez użytkownika.
Dla każdego przedziału czasu
można przypisać wybrany
bieg lub tryb automatycznej
współpracy z czujnikiem CO2.

W każdej chwili, z każdego
miejsca dzięki połączeniu
przez internet można zmienić
bieżący tryb rekuperatora
wybierając opcję: do następnej
zmiany w harmonogramie,
na określony zakres czasu,
na stałe.

W ustawieniach rekuperatora
można zmienić parametry
pracy w dopuszczalnym
zakresie, dla poszczególnych
biegów, by-passu, grzałki
elektrycznej i alarmu filtrów.

