Bewaking op afstand
Domotica
APP VITOTROL PLUS
VITOCOM 100 (type LAN)
VITOGATE 300/200

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

Bewaking op afstand
Domotica

App Vitotrol Plus
Bediening van de Viessmann-verwarmingsketels op afstand via internet

Mobiele apps voor smartphones en tablets
zijn tools die vaak worden gebruikt omdat
ze het alledaagse leven zoveel makkelijker
maken.
De mobiele app Vitotrol Plus laat u toe om
uw verwarming op afstand te bedienen: dit
gebruiksvriendelijke tool kunt u zowel thuis
als in de wagen, in de trein of zelfs op kantoor
gebruiken.
Het comfort van een intuïtieve bediening
Deze app is makkelijk te gebruiken: de buitentemperatuur en de gewenste kamertemperatuur, alsook de werkingsmodus, de datum en
het uur worden op de startpagina weergegeven. Wijzigingen kunnen rechtstreeks via
het scherm worden uitgevoerd. Zo kunt u de
verwarming bijvoorbeeld langer laten draaien
wanneer een gezellige avond tot in de nachtelijke uurtjes dreigt uit te lopen, of bij langere
afwezigheid kunt u de spaarwerking activeren.

Praktische weergave op smartphone (iOS en Android)

De voordelen op een rij
 Gratis downloaden via Apple App Store (iOS)
en Google Play Store (Android)
 Intuïtieve en eenvoudige bediening via smartphone en tablet
 Bediening van de verwarmingsinstallatie op afstand
 Doorlopend updates
 De verwarmingstechnicus kan de verwarmingsinstallatie op afstand monitoren
en bij enige storing meteen reageren

Comfort op maat dankzij de verwarming
met geolokalisatie
Dankzij de geolokalisatie-functie op zijn/
haar smartphone kan iedere bewoner van de
woning zijn/haar eigen verwarmingsprofiel
definiëren.
Als meerdere bewoners tegelijkertijd in de
woning aanwezig zijn, houdt het verwarmingssysteem rekening met het profiel met de
hoogste temperaturen.
Kenmerken van de Vitotrol Plus-app
 Voor verwarmingstoestellen met Vitotronic-regeling: ketels op gas/stookolie,
warmtebronnen, Vitotwin 350-F/300-W,
Vitobloc 200
 Mogelijkheid om 3 verwarmingscircuits te
bedienen
 Wijziging van werkingsprogramma's en
richtwaarden
 Raadpleging van installatiegegevens
 Geolokalisatie-functie voor de creatie van
profielen

VITOCOM 100, VITOGATE 300/200
Interfaces voor internetverbinding en technisch gebouwbeheer

Door op bestaande installaties communicatieinterfaces te voorzien, kunnen via de mobiele
app alle verwarmingstoestellen (zowel vloerals wandmodellen) worden bediend en kunnen ze ook in de technische gebouwbeheersystemen worden opgenomen.
Communicatiemodule Vitocom 100
De communicatiemodule Vitocom 100 (type
LAN) zorgt voor de verbinding tussen de
verwarmingsinstallatie en het internet. Verder
zorgt de module ook voor de verbinding met
de Vitodata-server van Viessmann, waarlangs
de Vitotrol-app toegang krijgt tot de regeling
van de verwarming. Om misbruik van gegevens te voorkomen, maakt Vitocom gebruik
van heel hoge veiligheidsnormen.
Vitogate 300/200-interfaces voor domotica en technisch gebouwbeheer
Dankzij de Vitogate 300 en 200 kunnen
de verwarmingstoestellen van Viessmann
worden opgenomen in de wereld van de
domotica en de gebouwautomatisering.
Vitogate 300 dient voor integratie in een
technisch gebouwbeheersysteem (GBS) via
BACnet of Modbus.
Vitogate 200 is een KNX-gateway met
regeling van de starttemperatuur die werd
ingebouwd om de Vitotronic-regelingen aan te
sluiten via de LON-bus.

Communicatiemodule Vitocom 100
voor internetverbinding

Systeemconfiguratie voor de bediening van de verwarmingsinstallatie
via de Vitotrol-app. De mobiele
toestellen (1–4) moeten voorzien
zijn van een WLAN- of draadloze
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Tablet (iOS of Android)
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Compatibiliteit
Warmtegenerator

Regeling

Datum

Vitocom

Vitotrol

Vitogate 200

Vitogate 300

100 LAN1

Plus

KNX

BACnet/Modbus

Z011224
Zonder LON: Z011389

Apple
Google

Z009466

Z013294

Vitodens B3xB

Vitotronic 200 - type: HO2B

04/2015

Incl.

•

•

•

Vitodens B3xA

Vitotronic 200 RF - type: HO1C

04/2012

•

•

•

•

Vitodens B2xx

Vitotronic 200 - type: HO1B

04/2012

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: HO1

04/2004

•

•

•

•

Oliegaswandketels

Vitotronic 200 - type: HO1A

04/2010

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: HO1B

04/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: KW…

04/1999

-

-

-

-

Vitotronic 200 - type: KO1B, KO2B

05/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: KW6

11/2007

-

-

-

-

Vitotronic 200 - type: KW6A, KW6B

09/2010

•

•

•

•

04/2001

•

-

•

•

05/2011

•

•

•

•

Kleinketel
Vitocrossal 300
Vitoladens 300-C

Vitotronic 200 - type: GW1
Middelgrote ketel

Vitotronic 300 - type: GW2
Vitotronic 200 - type: GW1B
Vitotronic 300 - type: GW2B, GW4B

Cascade

Vitotronic 300-K - type: MW1B, MW2B

05/2011

•

-

•

•

Warmtepompen

Vitotronic 200 - type: WO1A, WO1B

04/2011

•

•

•

•

Vitotronic 200 - type: WO1C

07/2012

•

•

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1M

04/2001

•

-

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1W, HK3W

04/2001

•

-

•

•

Vitotronic 200-H - type: HK1B, HK3B

05/2011

•

•

•

•

Zelfstandige
Verwarmingskringregelingen

Uw verwarmingstechnicus:
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