
Optimális szabályozás: jobb 
ellenőrizhetőség, magasabb 
üzembiztonság, kiemelkedő 
szerviz. 

 multiMATIC   VR 900   profiDIALOGSzabályozók



Ennél egyszerűbben nem megy: minden rendsze relem egy 
szabályozóval van összehangolva, egy helyről irányítható, és 
mindez távolról is elérhető a profiDIALOG segítségével. Minőségi 
szolgáltatás, nagyobb kényelem és alacsonyabb költségek. 
Mindezeken túl ez az intelligens fűtésszabályozás alkalmas a 
későbbi bővítésre is.

A Vaillant multiMATIC szabályozója együtt fejlődik a felhasználók 
igényeivel, hogy közösen még tovább jussunk.

Bővíthető 
rendszerek

KNX kapcsolódási pont 
távfelügyelethez

Napelemek

Régebbi Vaillant gázkészülékek
Szolárkollektorok

Használati me-
legvíz-tárolás

Hőszivattyúk

Kondenzációs hőtermelőkHibrid rendszerek

Lakásszellőztetés

Végre egy szabályozó, mely képes a legtöbb Vaillant fűtési és lakásszellőztető rendszert irányíta-
ni. Univerzálisan alkalmazható mindenhol, és könnyedén elboldogul a többkörös fűtési rendszer 
szabályozásával is. Otthon van bármilyen méretű lakásban és házban!

Mindezek alapján a multiMATIC az egyik legváltozatosabban használható Vaillant szabályozó.
A háttérvilágított, magyar nyelvű menürendszer senkit sem hagy cserben.

Elegáns megjelenése ideális kiegészítője a lakókörnyezetnek, ahonnan néhány gombnyomással 
egyszerűen állíthatja be aktuális komfortigényeit, legyen szó fűtésről, hűtésről, szellőztetésről vagy 
melegvíz-készítésről.

Fedezze fel a 
lehetőségek új világát.

Ilyen sokoldalú szabályozónk 
még nem volt.

Szabályozók
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Egy szabályozó mindenek felett
Egy örömteli hír: ez a szabályozó képes a Vaillant újabb hőszi-
vattyús és lakásszellőztető rendszereit kezelni, ezenkívül a 
legtöbb integrált rendszert is vezérelni tudja. Ez a termék már 
a végfelhasználókkal közösen került kifejlesztésre, ezért az egy-
szeri beüzemelés éppolyan egyszerű, mint a mindennapi kezelés.

Időtakarékos beüzemelés
Egyszer kell csak kipróbálni, és el sem lehet felejteni: a beüze-
melési menüpont, valamint az installációs asszisztens, illetve a 
nagy felbontású kijelző mindenben segíti a kezdeti lépéseket. 
Bármilyen rendszerről legyen is szó, de összetett fűtési rendsze-
rek esetén is csupán kevés rendszerelemre van szükség. Így már 
a beüzemelésnél is értékes időt takarít meg. 

Intelligens hatékonyság
A fejlesztések meghozták gyümölcsüket: a sok időt felemésztő 
rendszerelemek beállítására már nincsen szükség. A fűtési rend-
szer minden eleme automatikusan a leghatékonyabb működési 
módra hangolódik. Így az optimális üzemi hatékonyság a legki-
sebb energiabefektetéssel érhető el. További energiamegtakarí-
tásra ad lehetőséget az időjárás-követő üzemmód, melyhez egy 
külső hőfokérzékelő szenzor ad adatokat.

ErP-tanúsítvány
A Vaillant fűtési rendszerek összeállításakor folyamatosan 
lehetősége van a rendszer energiahatékonysági kategóriájának 
követésére. A rendszer energiacímkéjét nyomon követheti, és 
bármikor ki is nyomtathatja a  
www.vaillant.hu weboldalon, hogy a megtakarítás is kézzelfogha-
tó legyen.

Ellenőrzés
– Az okostelefonok a rendszer távirányítójaként is szolgálhatnak.
– Folyamatos kapcsolat, bárhonnan elérhető rendszerek.

Információ
– Mindig az aktuális adatok érhetők el.
– Értesítés bármilyen eltérés, üzemzavar esetén.
– Figyelmeztetés az esedékes karbantartásra.

Energiafelhasználás
– A Green iQ címkével ellátott készülékek fogyasztási adatai és 

energiaköltségei folyamatosan nyomon követhetők. Az optimá-
lis lakáshőmérséklet az egyéni életvitel szerint programozható.

– Azonnali programozási és beállítási lehetőség.

Plusz minden felhasználónak
Az applikáció alkalmazásával a Vaillant a háttérből mindig 
támogatja a felhasználót. Sosem felejtjük el ügyfeleinket!
Az applikáció letöltéséhez szükséges információkat megta-
lálja a termék weboldalán.
A szabályozó megbirkózik a fűtési rendszer későbbi 
bővítésével is, pl. a szolárrendszerrel.

Hatékony  
és időjárás követő

A teljes
fűtési rendszert
a kezében tarthatja.
Sőt távolról
is vezérelheti.

Szabályozók
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Hálózatba
integrálható
intelligens megoldás.

profiDIALOG. 
Sosem veszítjük
szem elől.

Szabályozók

Minden rendszerelemmel összekapcsolható: a VR 900 internetkommunikációs modul egy eBUS 
kapcsolódási pont segítségével megnyitja a világhálót a fűtési rendszer előtt. A kapcsolat hálózati 
kábellel vagy egy megfelelő WLAN stick segítségével jön létre, amely külön vásárolható meg.

Párbeszéd a távolból
Akár otthonról, akár távoli helyekről: a VR 900 segítségével a Vaillant rendszerek internetkompati-
bilisek. Így egyszerűen irányíthatók és ellenőrizhetők bárhonnan, például az applikáció segítségével.
Nyitott más rendszerek felé
Jó hír, hogy a Vaillant multiMATIC egy KNX modulon keresztül a legtöbb épületfelügyeleti rendszer-
rel kompatibilis, és utólag is integrálható. Így még több lehetőséget hordoz magában.

Videó: hogy lehet pár lépésben összekap-
csolni a Vaillant multiMATIC szabályozót 
az internettel? A videót a www.vaillant.hu 
oldalon nézheti meg.

Kézzelfogható könnyebbség: a fűtési és lakásszellőztetési 
rendszerek távfelügyeletre kapcsolódásának lehe tősége, hogy a 
karbantartás is hatékony legyen.
A profiDIALOG szolgáltatásunk távfelügyeleti szerződés megkö-
tésével vehető igénybe.

Online csatlakozás, helyszíni munkavégzés nélkül
– Távdiagnosztika és karbantartás.
– Beállítások visszaállítása, szabályozás.
– Preventiv célú jelentések a még biztonságosabb üzemelés 

érdekében.
– Hibaelhárítás HOTLINE elérhetőséggel.
– Sokkal kevesebb helyszíni munkavégzés.

Előnyös mindenkinek
Egy igazi főnyeremény: a profiDIALOG segítségével nem szük-
séges a fűtési rendszert ellenőrizni, a fennmaradó időt pedig 
mindenki arra fordíthatja, amire csak akarja! Legyen szó akár 
üzleti teendőkről, akár egyéb elfoglaltságról.
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Maximális komfort
minimális
energia-
felhasználással.

Szabályozók

Ér
vé

ny
es

: 2
0

16
. 0

2.
 2

5
-t

ől
 v

is
sz

av
on

ás
ig

. S
zó

ró
la

p 
ne

ve
: V

ai
lla

nt
 –

 S
za

bá
ly

oz
ók

 -
 2

0
16

/1
. P

ro
sp

ek
tu

s 
ci

kk
sz

ám
a:

 V
 0

1 
0

1 
16

 S
ZB

 0
22

5

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

Fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából. Minden műszaki kérdésre a Vaillant műszaki csapatának kompetens 
szakemberei adnak azonnali választ a +36 (1) 464 7824-es számon hívható Vaillant forródróton.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés le-
hetséges. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a prospektusban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. 
Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül aján-
lattételnek a cég részéről senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden alkalommal tájékozódjanak a terméket forgalmazó kereskedő 
partnereinknél vagy képviseletünknél. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Fedezze fel a Vaillant multiMATIC 
szabályozót az ingyenesen letölt-
hető applikációval. Használja ezt a 
QR kódot, és töltse le az alkalma-
zást.

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


