P R O D U C T I N F O R M AT I E

Connectiviteit voor gaswandketels met OpenTherm
VICARE app
VITOCONNECT (OT2)

Connectiviteit voor
OpenTherm-ketels
Eenvoudige bediening
van alle belangrijke
functies via een
smartphone-app

5 Garantie*
Jaar

* Voorwaarden op www.viessmann.be
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C O N N E C T I V I T E I T V O O R G A S W A N D K E T E L S V I T O D E N S 1 0 0 / 111- W E N
VITODENS 05 0 -W ME T OPENTHERM

Zo wordt energie besparen kinderspel

Vitoconnect (OT2)
ViCare
WI-FI

Vitoguide

De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden voor de online-regeling van uw
OpenTherm ketel Vitodens 100/111-W
of 050-W (zie achterzijde).
Via de eenvoudig gehouden grafische
vormgeving van de ViCare-app kan uw
verwarming volledig intuïtief worden
bediend.
Automatisch energie besparen
Het systeem is ontworpen om één
verwarmingscircuit aan te sturen. Via
de touch-functie wordt de gewenste
kamertemperatuur gekozen en vingervlug omgeschakeld tussen normale
modus en partymodus ("Ik blijf langer
thuis").
Wanneer u de woning verlaat ("Ik
ben op pad"), volstaat eveneens een
commando om de verwarming op een
lagere temperatuur in te stellen en zo
energie te besparen. Wie voor iedere
dag verschillende in- en uitschakeltijden wil programmeren, zal de assistentiefunctie beslist weten te waarderen.

OpenTherm
verwarmingsketel
Ruimtevoeler

De status van uw installatie
in één oogopslag
De gebruiker ziet in één oogopslag
of alle operationele waarden van zijn
verwarming binnen het groene gebied
liggen. Een geel veld geeft aan dat
er binnenkort een onderhoudsbeurt
nodig is en bij een rood veld verschijnt
automatisch de contact-link van de
installateur. Daarvoor is een servicevrijgave nodig van de gebruiker
van de installatie – hiervoor volstaan
twee klikken in de app. Daarna wordt
verbinding gemaakt met de software
van de verwarmingsspecialist, zodat
hij de gegevens van de installatie kan
inkijken om zijn klant snel en efficiënt
te helpen.
Webinterface Vitoconnect
Vitoconnect is de interface tussen de
ketel en ViCare. Deze is niet alleen
compatibel met nieuwe Viessmann
verwarmingssystemen, maar ook
met reeds geinstalleerde ketels met
OpenTherm vanaf oktober 2017. Hij
wordt rechtstreeks aangesloten met
een kabel. Een stekkeradapter voor de
voeding wordt meegeleverd. De interface meet slechts tien bij tien centime-

ter en is ontworpen voor wandmontage.
De module wordt via Plug & Play met
het internet verbonden en geregistreerd. U hoeft daarvoor alleen de bijgevoegde QR-code te scannen met uw
smartphone. De installatie en inbedrijfstelling duurt daardoor meestal slechts
enkele minuten.

Vitoconnect OT2 met aansluitingen voor de stekkeradapter
(links) en voor de dataverbinding

VICARE APP
VITOCONNECT (OT2)

MOGELIJKHEDEN

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

GEEN ZORGEN MEER

Warmte en een veilig gevoel

Eenvoudig een aangename
temperatuur instellen – kostenbesparend wanneer u niet thuis
bent

De directe lijn met uw installateur – voor het geval dat ...

++ U ziet in één oogopslag of
++
++
++

alle waarden in het groene
gebied liggen
U wordt gewaarschuwd
als binnenkort onderhoud
nodig is
Het adres van de ingevoerde verwarmingsspecialist
meteen binnen handbereik
5 jaar garantie van Vitodens
100/111-W (info’s en
voorwaarden op
www.viessmann.be)

++ Eenvoudige, comfortabele
++
++

bediening van de verwarmingsinstallatie
Dagverloop invoeren en
automatisch besparen op
de energiekosten
Met één druk op de knop
de basisfuncties instellen
via uw smartphone

Maak alvast kennis met de ViCare app!

++ Eenvoudig de contactgege++

vens van de verwarmingsspecialist invoeren
Snel en doeltreffend geholpen worden – de installateur
beschikt over alle belangrijke informatie
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VITOCONNECT (OT2)
Aansluitingen 			
			
			

Voeding (230V/50Hz) via stekkeradapter
(1,5m lang)
Datakabel voor besturing (3m lang)

Afmetingen
Lengte			
Breedte			
Hoogte			

105
105
32

mm
mm
mm

Geschikt voor onderstaande ketels vanaf oktober 2017:
Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Uw verwarmingsspecialist
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