DOMINUS
Zarządzaj ciepłem za pomocą aplikacji mobilnej

Zarządzaj ciepłem w domu
z dowolnego miejsca na świecie
Aplikacja w prosty sposób pozwala na swobodne zarządzanie ogrzewaniem domu, w dowolnej chwili, będąc
niemalże w dowolnym miejscu na ziemi, przy użyciu własnego smartfona. Umożliwia płynną modyfikację, regulację oraz kontrolę warunków panujących w domu. W jednej chwili możemy zmienić tryb pracy kotła, ustawić
żądaną temperaturę pomieszczeń, odczytać temperatury instalacji czy aktualną temperaturę pokojową.
System odpowiednio wcześniej informuje o pojawiających się czynnikach zakłócających ciągłą pracę systemu
grzewczego budynku, które w konsekwencji mogłyby zakłócić poczucie bezpieczeństwa, wygody, ciepła i spokoju wszystkich korzystających z niego użytkowników.
Aplikacja jest jednocześnie idealnym rozwiązaniem pozwalającym odpowiednim służbom technicznym na niezależną kontrolę stanu technicznego pracujących w systemie urządzeń i zaplanowanie odpowiednich czynności
konserwacyjnych tak, aby zapewnić możliwie najefektywniejszą i bezawaryjną pracę wszystkich jego elementów.
Wystarczy jedynie zainstalować modem Wi-Fi DOMINUS z oferty Immergas, by móc zarządzać systemem
grzewczym za pomocą aplikacji. Modem łączy się z każdą domową siecią bezprzewodową i może współpracować z dowolnym termostatem typu ON/OFF lub sterownikiem CAR v2.
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Dominus
Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, możesz regulować ogrzewanie według aktualnych potrzeb,
niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Poznaj zalety naszego rozwiązania:
• prosta i intuicyjna obsługa
• pełna kontrola pracy systemu grzewczego
• stały dostęp do ustawień głównych parametrów systemu grzewczego
• większa oszczędność kosztów użytkowania
• współpracuje z istniejącymi lub nowymi instalacjami grzewczymi opartymi o kotły kondensacyjne z serii VICTRIX TT, VICTRIX TT 2 ErP, VICTRIX EXA, VICTRIX MAIOR TT
Dominus to nowe możliwości:
• odczyt i zmiana aktualnego trybu pracy kotła
• sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
• sterowanie temperaturą ciepłej wody użytkowej
• sterowanie temperaturą zasilania instalacji c.o.

Aplikacja jest darmowa, dostępna dla systemu Android oraz iOS w języku polskim, do pobrania w Google Play lub
AppStore; do jej działania niezbędny jest Moduł Wi-Fi Dominus z oferty Immergas.

Pobierz bezpłatną aplikację i sprawdź
możliwości zarządzania ciepłem
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