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Wszystko najlepiej ustawione
To komfortowe uczucie, mieć zawsze wszystko pod pełną kontrolą. Pompa
ciepła Helioherm razem z web control® umożliwia proste zdalne sterowanie
Twojej instalacji wysokiej jakości. Obojętnie czy siedząc na kanapie, będąc
na urlopie, przez Internet lub z pomocą Partnera Heliotherm - Twoją instalację
można sprawdzić i ustawić w każdej chwili.

Przejrzyście, prosto, indywidualnie
Jeszcze nigdy nie było tak łatwo zachować rozeznanie. Heliotherm zapewnia
zdalne sterowanie oraz diagnostykę ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z
każdego miejsca na świecie. Temperatury, tryby pracy oraz stany licznika mogą
zostać łatwo odczytane i zmienione. Dodatkowe atuty produktu jak program
„Urlop”, analiza efektywności lub przejrzysty zapis temperatur przemawiają za
zdalnym sterowaniem Heliotherm.

Zastosowanie
Technika zdalnego sterowania Heliotherm jest standardowo dostępna dla
wszystkich pomp ciepła z serii web control® (dostawa nie obejmuje modemu)
i jest stosowana do:
- Zdalnego sterowania, ustawiania oraz diagnozy ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej
- Zarówno dla Klienta przez Internet i jako połączenie bezpośrednie oraz
dla Partnera Heliotherm

Twoje korzyści
Globalna możliwość dostępu przez połączenie internetowe/dostęp
również przez telefon komórkowy.
Najniższe koszty serwisowe – poprzez zdalne sterowanie.
Wzrost wartości nieruchomości poprzez instalację high-tech.
Technika zdalnego sterowania od razu gotowa do użycia.
Automatyczne zgłoszenie błędu u Twojego Partnera Heliotherm.
Pomoc Partnera Heliotherm przy optymalizacji sterowania.
Monitorowanie instalacji również w przypadku budynków niezamieszkałych.
Idealne do domków letniskowych – aktywuj ogrzewanie na 1-2 dni przed przyjazdem.
Bezawaryjna praca instalacji przez cały czas.
Poziom czynnika chłodniczego może zostać sprawdzony przez
doświadczonego technika za pomocą tele control®.
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HELIOTHERM
WEB CONTROL

Wszystko pod kontrolą

Połącz maksymalny komfort mieszkalny z najwyższą efektywnością
energetyczną. System sterowania web control® Heliotherm to „mózg” Twojej
instalacji. Sprawdza on w pełni automatycznie różne parametry pracy Twojej
pompy ciepła Heliotherm.

Mówimy prosto z mostu

Sterownik Heliotherm web control ® przejmuje wszelkie funkcje regulacji i
kontroli Twojej pompy ciepła Heliotherm oraz wszystkich zewnętrznych komponentów. Przy tym sterownik „mówi prosto z mostu”: uproszczona struktura
menu, przyjazna użytkownikowi metoda pokrętła i przycisku z różnymi funkcjami
przycisków oraz zrozumiale sformułowane komunikaty sprawiają, że ten inteligentniejszy system jest jeszcze sympatyczniejszy.

Więcej możliwości. Więcej komfortu.

web control® - interfejs użytkownika

Proste w obsłudze sterowanie pompy ciepła Heliotherm web control® otwiera
daje Ci możliwość odwrócenia funkcji (ogrzewanie i chłodzenie), ogrzewania basenu, sterowania instalacją solarną lub kaskadowania Twojej instalacji. Również
sterowanie kotłem grzewczym jest teraz możliwe. System jest kompatybilny z
Heliotherm tele control® w celu zdalnej konserwacji oraz większego komfortu
w Twoim domu.
Globalny dostęp przez telefon komórkowy lub Internet.
Pokrywa wszystkie istotne komponenty sterowania w domach jedno
– i dwurodzinnych.
Maksymalnie przyjazny dla użytkownika poprzez zdalną
konserwację przez Internet.
Sterowanie techniką Heliotherm dsi-Technologie®.
Ciągła, automatyczna kontrola obiegu chłodniczego.
W połączeniu z oprogramowanie Heliotherm home control możesz
monitorować Twoją instalację również na podstawie tendencji danych.

HELIOTHERM
HOME CONTROL

Twój nowoczesny dom

Wyciągnij nogi do góry jak regulujesz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kontroluj przebieg ogrzewania wygodnie siedząc na soﬁe. Oprogramowanie Heliotherm
home control® dla Twojego komputera oferuje maksymalny komfort i maksymalną
elastyczność sterowania Twoją wysokiej jakości instalacją Heliotherm.

Wygodnie sterować. Łatwo oszczędzać

Indywidualna i prosta obsługa oraz zrozumiałe przedstawienie wszystkich istotnych czynników sprawia, że użytkowanie pompy ciepła Heliotherm staje się proste, efektywne i oszczędne. Specjalne programy czasowe umożliwiają ogrzewanie
lub przygotowanie ciepłej wody tylko wtedy, kiedy to naprawdę konieczne. Wykorzystaj możliwości ustawień i zasięgnij porady u Twojego Partnera Heliotherm.

Jeszcze więcej przejrzystości

Odczytaj Twój aktualny współczynnik efektywności przez kliknięcie myszką. Jak
wygląda w tym momencie pobór prądu lub tymczasowa moc grzewcza? Tego
typu dane możesz odczytać z pomocą oprogramowania Heliotherm home control. Dla szczególnie zainteresowanych możliwe jest monitorowanie przebiegu
ogrzewania na podstawie tendencji danych i zmiana ustawionych parametrów.
Wykorzystanie home control

Podniesienie poziomu komfortu.
Podniesienie efektywności przez zoptymalizowane ogrzewanie &
precyzyjne przygotowanie ciepłej wody.
Ekologiczne i oszczędne ogrzewanie.
Zdalna konserwacja pompy ciepła bezpośrednio przez Internet.

CRYSPOL
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Góra
tel./fax : 0 68 452 94 52
Krzysztof Wołczyński
509 360 301
Twój Partner Heliotherm.

Wgląd do pomiaru energii oraz schematu instalacji.
Prosty monitoring tendencji danych.
Kontrola efektywności w połączeniu z licznikiem prądu i ciepłomierzem.
Zapis trybu ogrzewania w postaci diagramu.
home control jest rozszerzeniem Twojej pompy ciepła Heliotherm w
wykonaniu Web Control.

