ViCare-app
Zo eenvoudig geniet u voortaan van comfort.
En zo veilig.
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ViCare:
De directe verbinding
met uw verwarming

Het is gewoon geruststellend te weten dat alles geregeld
wordt zonder dat u zich ergens zorgen moet over maken. De
ViCare-app doet dit namelijk voor u. Zodat u uw verwarming
heel makkelijk via uw smartphone kunt bedienen en controleren,
waar u zich ook bevindt.
Via de ViCare-app communiceert u als het ware met uw verwarming. Zo kunt u bijvoorbeeld de gewenste verwarmingsperiodes opgeven. En de verwarming vertelt u via ViCare of alles
in orde is, deelt u de volgende datum voor het onderhoud mee
en verwittigt uw verwarmingsinstallateur meteen bij eventuele
storingen. Wat wij toch geruststellend vinden. Op de volgende
pagina’s vertellen we u wat de ViCare-app nog meer te bieden
heeft.
Wanneer u uw verwarming via ViCare bedient, biedt
Viessmann u vijf jaar garantie*.
5 jaar garantie
5 jaar garantie op verwarmingsketels met vermogen
tot 70 kW bij installatieaansluiting met Vitoconnect via
ViCare-app
*Info en voorwaarden op
www.viessmann.be
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Wat heeft de ViCareapp mij te bieden?

Meer veiligheid,
meer comfort,
minder kosten
Met ViCare behoudt u de controle over uw verwarming ...en uw energieverbruik.
Via de ViCare-app krijgt u een overzicht van de actuele bedrijfstoestand van uw verwarming. Wat u een veilig gevoel geeft. Maar
dat is niet het enige wat ViCare u te bieden heeft. Zo kan u de
verwarmingstijden aan uw individuele behoeften aanpassen.
De verwarming schikt zich daarnaar en bespaart zo extra op de
verwarmingskosten.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
De installatiestatus in één oogopslag: betrouwbaar en in realtime
Automatische pushmelding met statusbeschrijving:
direct contact met de installateur
++ Besparen op energiekosten: slimme verwarmingstijden-assistent
++ Intuïtieve bediening: voor iOS en Android

++
++
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Hoe werkt het
eigenlijk?

Heel eenvoudig
Voor ViCare hebt u alleen een WiFi-verbinding en
een smartphone nodig.
De ViCare-app installeren gaat makkelijker dan de meeste telefoonaansluitingen. De kleine Vitoconnect-module, nauwelijks
tien bij tien centimeter groot is, wordt via een kabel direct op de
Vitotronic-regeling van de verwarmingsketel aangesloten. Via
Plug&Play wordt de module met de verwarming verbonden en
geregistreerd. Daartoe hoeft u enkel de bijgevoegde QR-code
met uw smartphone te scannen. Vitoconnect is compatibel
met heel wat mobiele eindapparatuur (smartphone, iPad enz.),
alsook met bedrijfssystemen vanaf iOS 8.0 en Android 4.4.
Vitoconnect en de ViCare-applicatie voldoen aan de strengste
privacyrichtlijnen ter wereld.
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Hoe zorgt ViCare
voor een veilige
verwarming?

De app informeert u
over de bedrijfstoestand
van uw verwarming
Veiligheid inbegrepen:
ViCare biedt een volledig overzicht.
Met ViCare weet u op elk ogenblik of alles in orde is met uw
verwarming. De app informeert u even duidelijk als een verkeerslicht over de actuele bedrijfstoestand van uw verwarming.
U ziet in één oogopslag of het goed gaat met je verwarming.
Het gele veld duidt op een onderhoudsmelding. En bij rood
verschijnen automatisch de contactgegevens van de installateur. Daartoe selecteert u eenvoudig de gegevens van uw
verwarmingsspecialist. Indien gewenst, heeft hij bovendien
een directe verbinding met uw verwarming. Zo kan hij storingen
tijdig opsporen en eventueel op afstand verhelpen. Wat u kosten
bespaart voor onnodige interventies bij u thuis.
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Waarom bespaart
ViCare op de verwarmingskosten?

Omdat ViCare weet
wanneer u niet thuis
bent of wanneer u slaapt
Comfort en besparen op energie:
Bij ViCare horen deze beide functies samen.
Met de ViCare-app kunt u heel eenvoudig de door u gewenste
kamertemperatuur selecteren en instellen. Wanneer u niet thuis
bent of gaat slapen, vermindert u de temperatuur zodat er niet
onnodig verwarmd en geen energie verspild wordt.
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Niet al mijn dagen
verlopen identiek.
Past ViCare zich aan
mijn schema aan?

Ja, ViCare is even flexibel als u
Regel uw verwarming makkelijk zelf.
U kunt de kamertemperaturen opgeven in functie van het
verloop van uw dag. Maar uiteraard verloopt niet elke dag op dezelfde manier: zo wilt u in het weekend misschien langer slapen.
In dat geval is de verwarmingstijden-assistent interessant. Hiermee kunt u de verwarmingstijden te allen tijde wijzigen of per
weekdag vastleggen. Hebt u ‘s avonds gasten, dan selecteert u
“Ik ben langer thuis”. En beslist u spontaan erop uit te trekken,
dan klikt u gewoon op “Ik ben niet thuis”.
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Is ViCare makkelijk
te bedienen?

Ja, zo makkelijk als
een smartphone
Hoe eenvoudiger, des te beter: intuïtieve bediening.
Om de regeling van uw verwarming zo eenvoudig mogelijk te
maken, werd het grafisch paneel van de ViCare-app bewust
eenvoudig gehouden. Zo kunt u uw verwarming volledig intuïtief
bedienen. De basisfuncties zoals de keuze van een individuele
comforttemperatuur of de energiebesparende werking bij afwezigheid zijn makkelijk in te stellen. Met een veegbeweging wordt
de kamertemperatuur gekozen, met uw vingertoppen schakelt u
tussen Normale en Party-modus. En de functies “Ik ben langer
thuis” en “Ik ben niet thuis” activeert u via snelkiestoetsen.
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Kan ik met ViCare ook
mijn bestaande
Viessmann-verwarming bedienen?

Ja, de ViCare-app is geschikt voor olie- en gasverwarmingsketels van
Viessmann vanaf 2004
Nieuwbouw of installatie achteraf:
U kunt altijd voor ViCare kiezen.
Viessmann heeft de ViCare-app zo ontworpen dat hij ook bij bestaande verwarmingsinstallaties snel en probleemloos geïnstalleerd kan worden. Met ViCare kunt u daarenboven zowel olie- en
gasverwarmingsketels vanaf 2004 alsook warmtepompen vanaf
2010 bedienen. Voordelig, snel en vanaf eender welke locatie.
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Waar kan ik de
ViCare-app vinden?

Gewoon in de buurt, bij
uw gekwalificeerde
Viessmann-installateur!
De eerste contactpersoon voor ViCare:
Uw gekwalificeerde verwarmingsspecialist.
Uw Viessmann-installateur is altijd helemaal up-to-date
op technisch vlak en weet hoe snel en voordelig ViCare
en Vitoconnect geïnstalleerd kunnen worden. De ViCare-app
is makkelijk vanuit Google Play of de Apple App Store te downloaden. Vraag dit na bij uw verwarmingsspecialist en laat u door
hem adviseren. Uw lokale installateur en verwarmingsspecialist
vindt u terug op www.viessmann.be.

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ijssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d Ijssel
Tel.: 010-458 44 44
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Wij geven u graag advies:
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