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Nowy wymiar komfortu

Ciepło jest naszym żywiołem

Nowy wymiar komfortu –
dzięki aplikacji EasyControl możesz
z dowolnego miejsca sterować systemem
grzewczym w Twoim domu.
Dzięki aplikacji EasyControl można teraz jeszcze łatwiej i bardziej
komfortowo sterować instalacją grzewczą – z każdego miejsca i to praktycznie
jednym palcem. Przygotuj się na przyszłość, zapewniając sobie możliwość
korzystania z dostępnych funkcji związanych z komfortem i obsługą Twojego
systemu grzewczego. Aplikacja współpracuje ze wszystkimi kotłami marki
Buderus wyposażonymi w system regulacyjny Logamatic EMS lub EMS plus
z regulatorem RC35 lub RC300. Do jej funkcjonowania wystarczy jedynie
smartfon lub tablet, połączenie z internetem oraz moduł Logamatic web KM200.

Pełne bezpieczeństwo
Dostęp do systemu grzewczego chroniony jest osobistym hasłem!
Maksymalny komfort i intuicyjna obsługa
Aplikacja EasyControl umożliwia
sterowanie systemem grzewczym za
pomocą smartfona lub tabletu.
Pozwala ona na: uzyskanie dokładnych
informacji dotyczących pracy kotła,
aktualnych temperatur zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku,
wgląd do danych historycznych oraz
przejrzyste dane dotyczące uzysku
solarnego w przypadku zainstalowania
kolektorów słonecznych.
Wkrótce
Już wkrótce dostępna będzie aplikacja
EasyScan, która będzie wsparciem dla
Autoryzowanego Serwisu
i ułatwi wyszukiwanie części zamiennych.

Moduł Logamatic web KM200 łączy
instalację grzewczą z internetem lub lokalną
siecią WiFi transponując dane wprowadzone
do aplikacji Buderus EasyControl
i zamieniając je w polecenia regulacyjne dla
Twojej instalacji grzewczej.

Dzięki systemowi regulacji Logamatic EMS/
EMS plus, modułowi Logamatic web KM200
i aplikacji EasyControl marki Buderus, Twój
smartfon/tablet stanie się nowoczesnym
narzędziem do zdalnego sterowania
systemem grzewczym.
Aplikacja EasyControl to wymierne
korzyści:
■ przyjazna dla użytkownika, intuicyjna
obsługa na ekranie dotykowym
■ stały dostęp do ustawień parametrów
systemu grzewczego − jeszcze więcej
informacji, komfortu i bezpieczeństwa
■ łatwa i zdalna kontrola, obsługa oraz
regulacja instalacji grzewczej pozwalają
na oszczędności w kosztach ogrzewania
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Komfort i pełna kontrola
Aplikacja EasyControl zapewnia dostęp do systemu grzewczego z pełną kontrolą
jego pracy i jeszcze większym komfortem użytkowania – za pomocą urządzeń
mobilnych takich jak smartfon bądź tablet. Przykładowo wracając z urlopu lub
z pracy, można włączyć ogrzewanie będąc jeszcze w drodze do domu, dzięki temu
już od progu przywita nas przyjemne ciepło.
Inna możliwość to zdalna regulacja temperatury np. gdy osobom przebywającym
w domu jest za zimno lub za ciepło (dzieciom, osobom starszym) możemy,
na odległość zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę. Dodatkowo system EasyControl
prezentuje poziom uzyskanej energii słonecznej dla domowej instalacji. Najnowsza
wersja modułu web KM200 drugiej generacji została rozbudowana o złącze CAN
umożliwiające elektryczne podłączenie pomp ciepła ze sterownikiem bazowym
HMC10 od V1.10.
Dostęp do aplikacji jest równie łatwy jak jej obsługa – wystarczy bezpłatnie pobrać
EasyControl ze sklepu App StoreSM (iOS) lub Google Play (Android)!
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