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De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden
voor de online-regeling van uw verwarming.
Via het bewust eenvoudig gehouden grafisch
paneel van de ViCare kan uw verwarming volledig intuïtief bediend worden.

Vitoconnect 100 met aansluitingen
voor de stekkeradapter (links) en
voor de dataverbinding

Automatisch energie besparen
Het systeem is ontworpen om één verwarmingscircuit te regelen. Met een veegbeweging wordt de gewenste kamertemperatuur
gekozen en met uw vingertoppen schakelt u
tussen Normale en Party-modus ("heel lang
warm").
Wanneer u de woning verlaat ("Onderweg"),
volstaat eveneens een commando om de
verwarmingsinstallatie op een lagere temperatuur te zetten en zo energie te besparen.
Wie voor iedere dag verschillende in- en
uitschakeltijden wil programmeren, zal de
assistentiefunctie beslist weten te waarderen.
In een afzonderlijk deel van het startscherm
worden verder nog talrijke energiebesparende
tips vermeld.
De status van uw installatie in één oogopslag
De gebruiker ziet in één oogopslag of alle
operationele waarden van zijn verwarming
binnen het groene bereik liggen. Een
geel veld geeft aan dat er binnenkort een
onderhoudsbeurt gepland staat, bij een rood
veld verschijnt automatisch de contact-link
van de installateur.

De exploitant van de installatie of hij zijn
verwarming door de installateur wil laten opvolgen via de speciaal voor hen ontwikkelde
Vitoguide-applicatie.
Vitoconnect 100 Wifi-module
De Vitoconnect 100 Wifi-module is de interface tussen de verwarmingsketel en ViCare.
Deze wordt via een kabel rechtstreeks op de
Vitotronic-regeling aangesloten. Een stekkeradapter voor de voeding wordt meegeleverd.
De adapter, die slechts tien op tien centimeter groot is, kan aan de wand gemonteerd
worden.
De module wordt via plug&play met de DSLrouter in de woning verbonden en geregistreerd. Daartoe hoeft u enkel de bijgevoegde
QR-code met uw smartphone te scannen. De
Vitoconnect 100 is compatibel met heel wat
mobiele eindapparatuur en met de iOS- en
Android-besturingssystemen. Via controleleds wordt de datacommunicatie tussen het
verwarmingstoestel en het internet aangegeven.
ViCare ook geschikt voor de regeling van
bestaande verwarmingsinstallaties van
Viessmann
De meeste van de sinds 2004 geïnstalleerde
verwarmingsinstallaties op gas, stookolie
en biomassa die met een weersafhankelijke
Vitotronic 200 regeling van Viessmann zijn
uitgerust, kunnen voortaan via de ViCare-app
goedkoop, eenvoudig en snel vanaf eender
welke locatie online bediend worden.

Met het oog op de regeling van de
verwarmingsketel maakt de ViCareapp via de router in uw woning
verbinding met de Vitoconnect 100.
Mits toestemming van de klant kan
de installateur dan via de Vitoguide-

ViCare

applicatie de installatie van die klant
continu in het oog houden.

Vitoconnect 100

Vitoguide

Alles für den Fachbetrieb

Kundenbindung

Kosten reduzieren

Die Daten Ihrer Kunden zentral
Service steigern.

Professionalisierung

Schnelle Installation

Veiligheid

Kostenbesparend

Warmte en een gevoel van veiligheid
 In één oogopslag zien of alle
waarden binnen het groene bereik
liggen.
 Geel wijst op een gepland onderhoud
 Bij rood verschijnt het adres van
de ingevoerde installateur

Een aangename temperatuur eenvoudig instellen – kostenbesparend wanneer u niet thuis bent
 Eenvoudige, intuïtieve bediening
van de verwarmingsinstallatie
 Dagverloop invoeren en automatisch besparen op de energiekosten
 Met één druk op de knop de
basisfuncties via uw smartphone
instellen

Connectie met uw
installateur
De directe lijn met uw installateur
– voor het geval dat ...
 U kunt een installateur kiezen in
de App
 Contactgegevens installateur
beschikbaar
 Mits toestemming particulier kan
installateur de installatie opvolgen
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Vitoconnect 100 (type OPTO1)
Aansluitingen
Voeding (230 V/50 Hz) via stekkeradapter (lengte 1 m)
		
Verbinding met weersafhankelijke Vitotronic 200 regeling (lengte 3 m)
Afmetingen
Lengte
mm
100
Breedte
mm
100
Hoogte
mm
27
Compatibel met de onderstaande Viessmann-verwarmingsinstallaties
Wand- of compacte ketels (gas/stookolie)
vanaf 2004
Vloerketels (gas/stookolie)		
vanaf 2004
Warmtepompen en hybride toestellen
vanaf 2010
Biomassaketels		
vanaf Vitotronic 200 (type F01) of Ecotronic
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