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a bez starostí

Vaillant eRELAX – regulácia teploty, nižšie náklady
na energiu. Odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Dobrý pocit robiť správne veci.

Pretože

myslí dopredu.

Existujú rôzne smart regulátory, ale eRELAX je len jeden

Môže byť eRELAX pripojený k už existujúcemu
systému?

Prečo by som si mal nainštalovať práve smart regulátor značky Vaillant?
Výkon a spoľahlivosť sú hlavné definície značky Vaillant. To je aj dôvod, prečo naše výrobky
boli odborne navrhnuté tak, aby naplno využívali celý svoj potenciál. Naše kotly ecoTEC
a inteligentné smart regulátory komunikujú spolu rovnakým Vaillant jazykom (eBUS)
a spolupracujú v dokonalej harmónii, aby sme dosiahli čo najvyšší výkona a spoľahlivosť každého
vykurovacieho systému Vaillant.

Aká je záručná doba regulátora eRELAX?
Regulátor eRELAX má štandardne od výrobcu záručnú dobu 2 roky. Požiadavky
a podmienky používania nájdete na našej webovej stránke, spoločne s ďalšími
potrebnými informáciami.

Kde si môžem stiahnuť
aplikáciu Vaillant eRELAX?
Aplikáciu eRELAX možno nájsť na Google Play pre
telefóny s operačným systémom Android a na App
Store pre zariadenia s operačným systémom IOS
(k dispozícii sú verzie preiPhone aj iPad). Jednoducho do
vyhľadávača zadajte slovné spojenie „Vaillant vSMART“.

Použitie regulátora eRELAX.
Smart regulátor eRELAX slúži na bezdrôtové
ovládanie vykurovania a ohrevu vody.
Prostredníctvom aplikácie v smartfónoch majú
majitelia domov možnosť prevziať kontrolu
nad ich vykurovacím systémom odkiaľkoľvek
a kedykoľvek.
Inštalácia regulátora eRELAX zaberie menej
ako 25 minút. Rýchle prepojenie regulátora

Áno. Regulátor eRELAX možno pripojiť k všetkým
existujúcim plynovým kotlom Vaillant s eBUS
komunikačným rozhraním. Bol starostlivo navrhnutý
pre harmonickú spoluprácu so všetkými kotlami
ecoTEC tak, aby pri riadení vykurovania a prípravy
teplej vody vždy pracoval na svoj plný potenciál.

s kotlom je zabezpečené prostredníctvom
digitálneho eBus komunikačného rozhrania,
ktoré vyžaduje len ľahko dostupný 0,75 mm
2 žilový kábel.
Regulátor eRELAX sa môže nainštalovať buď
na stenu alebo môže stáť voľne kdekoľvek,
v závislosti na preferenciách majiteľov domu.

Regulátor eRELAX poskytuje majiteľom domov
jednoduchý prístup k informáciam o ich vykurovacom
systéme a príprave teplej vody, taktiež o spotrebe
energie, vnútornej a vonkajšej teplote. Takže vykurovací
systém je vždy plne pod Vašou kontrolou. Aplikácia bola
navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť
použitia. Pri prvej inštalácii možno použiť Sprievodcu
inštaláciou a malý dotazník ,
ktorý Vám pomôže zanalyzovať
používanie vášho systému
a zadefinovať najefektívnejší
vykurovací program.

Prečo eRELAX?
Možnosť kombinácie so všetkými existujúcimi kotlami ecoTEC s eBUS komunikáciou
Energetická história teplôt, vykurovacích režimov a časov
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Ekvitermické riadenie vykurovania – kontrola vonkajšej teploty cez internetové pripojenie
Preddefinované štandardné režimy: Domov, Mimo domova a Nočný režim, možnosť ich
prispôsobenia aktuálnym potrebám
Nastavenie režimu zima / leto / protimrazová ochrana

Čo znamená samoučiaci spôsob riadenia?

Monitorovanie výkonu kotla a spotreby energie
Digitálny displej s vysokou čitateľnosťou a nízkou spotrebou energie
eRELAX je intuitívny regulátor, ktorý vie inteligentne vybrať najvhodnejší režim vykurovania
a prípravy teplej vody podľa potrieb majiteľov domu
Pripojenie na internet cez Wi-Fi (WLAN)

Dobrý pocit robiť správne veci.

Regulátor eRELAX sa učí z prostredia, v ktorom je umiestnený. Využíva
informácie o počasí z internetu a tiež všetky priebežne získavané údaje, aby čo
najlepšie pochopil tepelné správanie domu. Dva týždne po uvedení do prevádzky
je regulátor eRELAX schopný vyslať kotlu príkaz, kedy a pri akej teplote môže
začať vykurovať, aby čo najrýchlejšie dosiahol požadovanú tepelnú pohodu.

Dobrý pocit robiť správne veci.

Kde si môžete kúpiť regulátor eRELAX?
Regulátor eRELAX možno zakúpiť u všetkých zmluvných predajcov produktov
značky Vaillant. Informácie o sieti partnerov Vaillant, produktoch a doporučených
cenách nájdete na www.vaillant.sk, prípadne volajte na našu zákaznícku linku
034 / 6966 128.

Dobrý pocit robiť správne veci.

