
 ambiSENSE hőfokszabályozó rendszer

Helyiségről
helyiségre, 
komfortosan 
fűteni



Szeretné a radiátorait applikáció segítségével vezérelni? 
Akkor csak egyetlen dolga van: válassza az ambiSENSE intel-
ligens helyiséghőmérséklet-szabályozó rendszert az egyéni 
hőfokszükségletek kielégítésére, bármelyik helyiségben. Az 
ambiSENSE segítségével a teljes fűtési rendszer működése 
optimalizálható, és minden egyes helyiségben a kívánt beltéri 
hőmérséklet állítható be — okostelefonról, akár útközben is.

Intelligens és egyszerű
Minden, ami Önnek ehhez kell: egy multiMATIC 700 (f) rend-
szerszabályozó, saját Internet modulunk (VR 920), valamint a 
szükséges számú ambiSENSE fűtőtest-termosztát. Opcióként 
felszerelhető még az ambiSENSE saját helyiségtermosztátja, 
amellyel helyiségenként 6 db fűtőtest termosztátot lehet 
optimálisan vezérelni. Az egész rendszer, teljesen komfortosan 
az ingyenes multiMATIC applikációval működtethető.

Okostelefonnal 
hatékonyabban fűteni



Pillanatok alatt telepíthető
A rendszerszabályozó és a VR 920 Internet-modul bekötése 
után a fűtésszerelő szakember egyszerűen tudja lecserélni 
radiátorain a termosztatikus fejet az ambiSENSE fűtőtest 
termosztátra. Ugyanilyen egyszerű az opcionális helyiség-
termosztát felszerelése is: a rádiófrekvenciás működésnek 
köszönhetően elmarad a fáradságos kábelezés. A multiMATIC 
applikációval a beüzemelés pedig gyorsan elvégezhető.

Néhány kézmozdulattal kezelhető
Az intuitív applikáció számos lehetőséget kínál: minden 
helyiségben, eltérő napszakokban kívánt hőmérsékleteket 
definiálhat. A mért és kívánt értékek folyamatosan láthatóak, 
így bármikor kezdeményezhet spontán hőfokváltoztatást. 
Ha éppen nincs a kezében az okostelefon, a radiátor a fűtő-
test-termosztáton is a megszokott módon szabályozható.



Költségkímélő komfort 
Az ambiSENSE rendszer segítségével a fűtési költség is 
csökkenthető. Például úgy, hogy előre meghatározza, ép-
pen melyik helyiséget kell fűteni. Abban az esetben, ha az 
összes helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, a hőtermelő 
automatikusan készenléti állapotba vált. Ablaknyitás esetén 
az ambiSENSE fűtőtest-termosztát azonnal érzékeli a hideg 
légáramot, ezért önmagától lezárja az érintett radiátort.

Beépített különleges funkciók
A magasabb lakótér komfort érdekében az opcionálisan 
használható helyiségtermosztát beépített páratartalom 
érzékelővel rendelkezik. Ennek alapján állandóan tudomá-
sa lesz arról, mikor szükséges a szellőztetés. Ezen kívül a 
gyerekzár funkciónak köszönhetően elkerülhető a fűtő-
test-termosztáton beállított hőmérséklet véletlen elte-
kerése is. Ezekkel az opciókkal problémák nélkül gondos-
kodhat egész nap a jó közérzetről.



Az előnyök rövid  
összefoglalása

Intelligens fűtésszabályozás 
számos felhasználási lehetőségre

•  Egyéni igények szerinti helyiséghőmérséklet szabályozás 
radiátorok számára (Vaillant gázkészülékhez, 2007-től)

• A teljes fűtési rendszer kényelmesen működtethető az 
ingyenes multiMATIC applikációval (VRC 700-val együtt)

• Optimális komfort, mert minden egyes helyiség kívánt 
hőmérséklete egyéni igények alapján állítható be

• Szükség esetén eltérő hőmérsékletek is paraméterezhetők  
egy adott napon belül (padlófűtéses rendszernél is)

• Költségmegtakarítás a hatékonyabb fűtésnek és az intel-
ligens funkcióknak köszönhetően

• Csekély munkaszükséglet mellett, egyszerűen felszerel-
hető meglévő fűtési rendszerek hőleadóira is
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Használja a Vaillant 
multiMATIC applikációt!

Vaillant Saunier Duval Kft
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B Office Campus Irodaház, A ép. II. em.

Az ingyenes multiMATIC alkalmazás közvetlenül elérhető az 
alábbi áruházakban:

Szeretne többet megtudni az ambiSENSE rendszerről? 
A www.vaillant.hu lapon további és részletes információkat talál 
termékeinkről, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról.

További kérdések esetén lépjen kapcsolatba velünk.


