CONNECTIVITEIT

De directe verbinding met uw verwarming
VICARE-APP
VITOCONNECT

ViCare-app
Zo eenvoudig geniet u
voortaan van comfort.
En tegelijkertijd ook zo
veilig.
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CONNECTIVITEIT

Zo makkelijk is het om tegelijkertijd energie te besparen
en te genieten van comfort en veiligheid.

De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden voor de online-regeling van uw
verwarming. Via het eenvoudig gehouden grafisch paneel van ViCare kan uw
verwarming volledig intuïtief bediend
worden.
Automatisch energie besparen
Het systeem is ontworpen om één
volledige installatie te regelen. Via
de Touch-functie wordt de gewenste
kamertemperatuur gekozen en met uw
vingertoppen schakelt u tussen Normale en Party-modus.
Wanneer u de woning verlaat, 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 start-

scherm 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.
Daartoe hoeft u enkel de contactgegevens van de installateur in te voeren. Tot
slot beslist uiteindelijk de gebruiker van
de installatie of hij zijn verwarming via
de speciaal ontwikkelde Vitoguide-app
door de installateur wil laten opvolgen.
Vitoconnect is de interface tussen het
verwarmingstoestel 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 online
verbonden en geregistreerd. Daartoe
hoeft u enkel de bijgevoegde QR-code
met uw smartphone te scannen.
Vitoconnect is compatibel met heel wat
mobiele eindapparatuur, alsook met
iOS- en Android-besturingssystemen
(vanaf iOS 8.0 en Android 4.4). Via controle-leds wordt de datacommunicatie
tussen het verwarmingstoestel en het
internet aangegeven.

VI C A R E-A PP
VIT O CO NNEC T

Een korte uitleg
Voor de regeling van het verwarmingstoestel maakt ViCare gebruik
van de Vitoconnect-webinterface.
Zodra de gebruiker daartoe zijn
akkoord heeft gegeven, kan de
verwarmingsspecialist de installatie van zijn klant via Vitoguide te
allen tijde monitoren.

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

ViCare
Router

Wifi

5 jaar garantie

Vitoconnect

bij aansluiting met de ViCare
app

Verwarmingstoestel

Voorwaarden op
www.viessmann.be

Vitoguide

VEILIGHEID

K O S T E N B E S PA R E N D

Warmte en een gevoel van
veiligheid

Een aangename temperatuur
eenvoudig instellen: kostenbesparend wanneer u niet thuis
bent

++ In één oogopslag zien of
++
++

alle waarden binnen het
groene bereik liggen
Geïnformeerd over een
geplande onderhoudsbeurt
Het adres van de ingevoerde installateur binnen
handbereik

++ 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

C O N N E C T I E M E T U W I N S TA L L AT E U R
De directe lijn met uw installateur: voor het geval
dat ...
++ Eenvoudig de contactgegevens van de installateur invoeren
++ Snel en doeltreffend geholpen worden: de
installateur beschikt over alle belangrijke
informatie

Gewoon de app downloaden en op
het startscherm van de app op "ViCare
ontdekken" klikken: ook zonder verwarmingstoestel en internet werkt het.

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

Webinterface om verwarmingsinstallaties online op
afstand te bedienen met de ViCare-app
VITOCONNECT (type OPTO2)

Overzicht van de aansluitbare regelingen met Vitoconnect (type OPTO2)
Ondersteunde regelingen
Viessmann-verwarmingstoestel met Vitotronic-regeling met Optolink-interface
Regelingen voor compacte of wandtoestellen
__ Vitotronic 200 (type HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C)
__ Vitotronic 200-RF (type HO1C, HO1E)
Regelingen voor staande verwarmingsketels
__ Vitotronic 200 (type KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B,KW1, KW2, KW4, KW5)
__ Vitotronic 300 (type KW3)
Regelingen voor warmtepompen en hybride toestellen
__ Vitotronic 200 (type W01A, W01B, W01C)

Uw installateur
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