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Aplikacja mobilna ViCare App stwa-
rza nowe mo liwo ci obs ugi syste-
mu ogrzewania przez internet. Jej 

graficzny interfejs pozwala na ca kowicie in-
tuicyjn  obs ug .

AUTOMATYCZNE 
OSZCZ DZANIE ENERGII
Aplikacja ViCare zosta a zaprojektowana 
do obs ugi jednego urz dzenia grzewcze-
go. Jednym ruchem palca ustawia si dan
temperatur  w pomieszczeniu czy prze cza 
instalacj  np. z normalnego trybu ogrze-
wania na tryb „party” (czyli „ciep o na d u-
ej”). Kiedy u ytkownik wychodzi z domu, 

za pomoc  jednego polecenia, atwo i szybko 
mo e przestawi  ogrzewanie na ni sz  tem-
peratur , oszcz dzaj c w ten sposób ener-
gi  ciepln  i minimalizuj c swoje zaanga o-
wanie w zarz dzanie ogrzewaniem w domu. 
Natomiast funkcja asystenta pozwala u yt-
kownikowi na zaprogramowanie ró nych 
okresów ogrzewania w poszczególne dni. 
Dodatkowo, w ramach funkcji asystenta, 
osobny przycisk na ekranie startowym wy-
wietla liczne wskazówki dotycz ce mo li-

wo ci zaoszcz dzenia energii.

PRACA INSTALACJI 
ZAWSZE POD KONTROL
Aby u atwi  u ytkownikom b yskawiczn
ocen  sytuacji oraz ewentualnie wskaza  po-
trzeb  kontaktu z serwisem, stan instalacji 
grzewczej zarz dzanej przy wykorzystaniu 
aplikacji ViCare jest dodatkowo charaktery-
zowany przez okre lone kolory. U ytkownik 

jednym spojrzeniem mo e oceni , czy 
wszystkie parametry instalacji grzewczej po-
zostaj  w zielonym obszarze, który oznacza 
poprawne jej dzia anie. ó te pole sygnalizu-
je zbli aj cy si  termin przegl du, natomiast 
przy kolorze czerwonym aplikacja zg asza 
usterki, poniewa  dzieje si  co  z ego w in-
stalacji. Wy wietlany jest wówczas automa-
tycznie kontakt do firmy Viessmann lub jej 
Partnera. 

U ytkownicy urz dze  grzewczych 
Viessmann maj  równie  mo liwo  po-
wierzenia zdalnego monitoringu instalacji 
w swoim domu fachowcom – przy wykorzy-
staniu specjalnie w tym celu opracowanej 
aplikacji mobilnej Vitoguide App. Umo liwia 
ona ci g y wgl d w instalacje klienta firmie 
Viessmann lub jej Partnerowi.

MODU  WLAN 
VITOCONNECT 100
Interfejs mi dzy kot em grzewczym a apli-
kacj  mobiln  ViCare stanowi modu  WLAN 
Vitoconnect 100. Przy cza si  go bezpo red-
nio do regulatora Vitotronic za pomoc  prze-
wodu. Adapter o wymiarach 10 × 10 cm 

przewidziany jest do 
monta u na cien-
nego.
Modu  Vitoconnect 
100 pod cza si  do 
Internetu i rejestruje 
w trybie plug & play 
po Wifi. W tym celu 
wystarczy zeskano-
wa  smartfonem za-

czony do modu u
kod QR. Vitoconnect 
100 jest kompatybil-
ny z urz dzeniami 
mobilnymi z systemami operacyjnymi iOS 
8.0 i Android 4.4. Kontrolki LED sygnalizuj
wymian  danych mi dzy regulatorem kot a
a internetem, u atwiaj c diagnoz  podczas 
uruchomienia. 

Regulacja ogrzewania on-line z ViCare App
Bezpiecze stwo, oszcz dno  kosztów, wsparcie fachowców
Nowy modu  Vitoconnect 100 OPTO1 do kot ów Vitodens marki Viessmann poprzez aplikacj  mobiln  ViCare App i przy 
wsparciu funkcji „asystenta” u atwia u ytkownikom samodzielne zarz dzanie instalacj  grzewcz  w domu. Klientom, którzy 
zdalny nadzór nad instalacj  chc  dodatkowo powierzy  fachowcom, taka us uga mo e by  oferowana przy wykorzystaniu 
aplikacji Vitoguide App.
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