Remote Control

Uw voordelen in een oogwenk
Wereldwijde toegankelijkheid via Internet en mobiele telefoon.
Lage servicekost > door de Heliotherm tele control® technologie.
Meerwaarde voor het gebouw omwille van de hightech installatie.
Tele control® kan onmiddellijk gebruikt worden.
Automatische error-melding bij uw Heliotherm competentiepartner.
Hulp van uw competentiepartner voor de optimale afstelling van uw systeem.
Systeemopvolging van leegstaande gebouwen.
Ideaal voor een vakantiewoning: activeer het verwarmingssysteem
enkele dagen voor aankomst.
Goed functionerend systeem.
Koelmiddelniveau kan opgevolgd worden door een specialist via tele control®.

Alles perfect geregeld
Controle geeft een goed gevoel! De Heliotherm warmtepompen - type web control® - zijn speciaal ontwikkeld voor een eenvoudige
afstandsbediening. Uw Heliotherm installatie kan steeds gecontroleerd en aangepast worden vanuit uw sofa, vanuit uw vakantiebestemming of door uw Heliotherm installatiepartner.

Transparant, individueel en overzichtelijk
Nog nooit was het zo eenvoudig om het overzicht te bewaren. De Heliotherm bedienings-, controle- en diagnosetechniek voor verwarming en warm water is wereldwijd voor u toegankelijk. Temperaturen, status en meterstanden kunnen eenvoudig opgevraagd en
individueel worden veranderd. Hoogtepunten van het product zoals het vakantieprogramma, de efficiëntieanalyse of de overzichtelijke
temperatuuropnames kan u terugvinden op uw Heliotherm afstandsbediening.

Toepassingsbereik
De Heliotherm afstandsbediening is standaard voor alle Heliotherm warmtepomp series en is geschikt voor: - Bediening, controle
en diagnose van uw verwarming en warm water - Zowel voor u als voor uw Heliotherm competentiepartner via Internet ter
beschikking.

Uw weg naar onafhankelijkheid
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und Heliotherm home control für Ihre individuelle Fernwartung und mehr Komfort in Ihrem Zuhause.
Globale toegankelijkheid via mobiele telefoon of Internet.
Bevat alle regeltechniek voor één- en meergezinswoningen.
Aansturen van de Heliotherm dsi-technologie®.
Automatische bewaking van het koelcircuit.
In combinatie met de home control software heeft u een beter toezicht
op uw installatie, dit met behulp van de trenddata.

Heliotherm web control®

Stijging van het wooncomfort.
Hogere efficiëntie door geoptimaliseerde verwarming en warmwaterbereiding.
Afstandsbediening van de warmtepomp zonder omwegen en internetverbinding.
Duidelijk installatie- en efficiëntieoverzicht.
Eenvoudige monitoring van gegevens en metingen.
Efficiëntiecontrole in combinatie met een calorie- en elektriciteitsmeter.
Heliotherm home control®

home control is een uitbreiding voor uw Heliotherm warmtepomp.

Leg uw benen omhoog terwijl u de warmwaterbereiding regelt. Controleer comfortabel vanuit uw sofa uw verwarmingsverloop. De
Heliotherm home control software voor uw pc biedt u maximaal comfort en maximale flexibiliteit voor de sturing van uw Heliotherm
kwaliteitsinstallatie.

Comfortabel sturen. Eenvoudig besparen.
De eenvoudige bediening en de duidelijke weergave van alle relevante factoren
maken het u gemakkelijk om uw Heliotherm warmtepomp efficiënt en budgetvriendelijk te bedienen. Speciale tijdsprogramma’s ondersteunen u om, enkel indien nodig, te verwarmen of warm water te bereiden. Profiteer van de instellingsmogelijkheden en vraag raad bij uw Heliotherm competentiepartner.

Nog transparanter
Controleer uw actueel rendement met een muisklik. Hoe staat het met uw stroomverbruik of verwarmingsvermogen? Data zoals deze kunt u eenvoudig opvragen
met de Heliotherm home control software in combinatie met Heliotherm High Performance Monitoring. Bijzonder geïnteresseerden kunnen het verwarmingsverloop
aan de hand van de trend data controleren en indien nodig ingestelde parameters
veranderen.
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