Wifi-vezérlés és applikáció

Meglepőnek tűnik,
de már több mint 140 éves
tapasztalat áll mögöttem.

Vaillant eRELAX - szabályozza a hőmérsékletet, a
költségeket és az energiafogyasztást is.
Jó érzés jót tenni.

Mert a

a jövőben gondolkodik.

Engedje meg, hogy bemutatkozzam.
A nevem: Vaillant eRELAX.

Lazítson! Otthona fűtését és melegvíz-ellátását
bármikor, bárhonnan szabályozhatja. Csak wifikapcsolat és az ingyenesen letölthető applikáció
kell hozzá.

Élvezze! Minden kéznél van.
Meleg víz és fűtés, amikor szüksége van rá.
Több mint 140 év tapasztalat a Vaillanttól.
Programozza! Igen, mindannyiunknak megvannak
a szokásaink.
Ön dönti el, hogy mikor fűti otthonát, vagy készíti a
meleg vizet. Mindig a saját igényeinek megfelelően.
Optimalizáljon! Mert érezni tudja a különbséget.
Tekintse át a programlehetőségeket, és válassza a
legjobb beállításokat.
Takarékoskodjon! Mindig, amikor csak tud.
Én melegen tartom otthonát, és takarékoskodom Önnek. Sőt! Amikor nincs otthon, takarékos üzemmódba
kapcsolok.
Irányítson! Bárhol is tartózkodik.
Azonnal beállítható minden. Okostelefonról vagy táb
lagépről (legalább iOS 8.0 vagy Android 4.0 operációs rendszerrel) az otthoni wifi routeren keresztül.
Változtasson! Akkor is, ha úton van.
Mindannyiunknak vannak terveink, de a tervek változhatnak. Reagáljon a változásokra. Mert tud változtatni, akkor is ha éppen nem tartózkodik otthon.
Ellenőrizzen! Mindig tudhatja, mi történik.
Figyelemmel kísérheti energia- és gázfogyasztását,
akár a tegnapi, akár a múlt heti, akár a múlt havi, de
még a jelenlegi állapotot is megtekintheti.

Meséljen
magáról.
Mikor indul a napja? Mikor ér véget? Hogyan néz
ki a hete? Engedje meg, hogy a válaszok alapján
elmentsem az Ön személyes beállításait napi
életviteléhez igazodva. Minden napra, hétköznapokra és hétvégére egyaránt. Ha már rendelkezésemre állnak a beállítások, el is felejthet
engem. A fűtés és a melegvíz-előállítás ettől
kezdve automatikusan működik.

Tökéletes hőmérséklet
Mindig a kívánt hőmérsékletet fogom nyújtani,
de csak akkor, ha szüksége van rá. Ezáltal a
túlfűtés és alulfűtés fogalma is elfelejthető.

Amíg Ön otthon pihen,
készüléke hatékonyan és
energiatakarékosan dolgozik.
Az én dolgom az, hogy otthonát melegen tartsam,
de lusta típus vagyok. Tehát a lehető legkisebb
energiafelhasználással teszem a dolgom, hogy
pénzt takarítsak meg Önnek. Természetesen
bármikor ellenőrizhet. Vessen egy pillantást az
áttekintő statisztikákra.

Időjárás-követő szabályozás
Online alapú időjárási adatokat is felhasználok
munkám során a külső hőmérséklet változásának
figyeléséhez. Így elkerülhető az alul- és a túlfűtés
is. Célom az energiatakarékosság.

Készen állok, hogy
együtt dolgozzunk.
Ha hirtelen változtat a napján, például úgy dönt,
hogy este nem jön haza, mert elmegy vacsorázni, és
ezt tudatja velem, akkor – amíg Ön vacsorázik – én
energiát takarítok meg. Csupán annyit kérek, hogy
jelezze nekem, mikor fogja elhagyni az éttermet,
hogy meleg otthonába térhessen haza.

Kazánmoduláció
Ameddig csak lehet, alacsony hőmérsékleten üzemeltetem a fűtési rendszert. Az optimális energiafelhasználás úgy érhető el, ha a legkisebb
teljesítményen, de folyamatosan dolgozik a kazán.
Az állandó ki-be kapcsolás pazarló üzemmód lenne.

Nem kell képeslapot
küldenie nekem.
Élvezze gondtalanul nyaralását vagy üzleti utazását. Én vigyázni fogok otthonának melegére.
Csak arról kell informálnia engem, hogy mikor fog
hazatérni, és ígérem, hogy akkorra minden
készen áll majd. Ha esetleg történik valami,
azonnal értesíteni fogom.

Télen vagy nyáron egyaránt
A fűtési rendszer télen védve lesz télen a fagyok
ellen, nyáron pedig mindig lekapcsolom a fűtési
funkciót.

Ismerjen

Fedezze fel a Vaillant eRELAX-et az
ingyenesen letölthető applikációval.
Használja ezt a QR kódot,
és töltse le az alkalmazást.

További információ: http://www.vaillant.hu

Vaillant Saunier Duval Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6/B. A épület, II.emelet
www.vaillant.hu

Telefon: +36 (1) 464 7800
info@vaillant.hu

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a szórólapban közölt információkban,
termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A gyártó fenn tartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a
szórólapban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szórólapban közöltek megfeleljenek a
valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég
részéről senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden
esetben tájékozódjanak a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél.
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meg jobban!

