
Хелиотерм
теле Контрол

Всичко под пълен контрол
Възможността за пълен контрол над отплителната ви ситема се 
осигурява от Хелиотерм web control® сериите. Независимо дали 
отмаряте вкъщи или сте на почивка някъде далеч, ситемата ви е 
под постоянен контрол и може да бъде регулирана от експертен 
партньор на Хелиотерм.

Ясен и оригинален
Дистанционният контрол, теле контрол и дистанционната 
диагностика на отоплителната система и системата за битова топла 
вода, са достъпни за клиентите на Хелиотерм от всяка точка на 
света. Можете да направите своите индивидуални настройки и да 
променяте оперативните условия и температурата, да засичате 
брояча на своята система. Контролният панел съдържа лесна 
за стартиране програма „Ваканция”, както и анализи и данни за 
ефективността и температурата.

Оперативен обхват
Системата на Хелиотерм за дистанционен web control® е стандартна за 
всички серии термопомпи на фирмата. Тя е подходяща за:

- Дистанционен котрол, tele ®control и дистанционна диагностика на 
отоплителните системи и на системите за битова топла вода
- Достъпът и за потрбителите, и за експертите на Хелиотерм се осъществява 
чрез интернет.

Предимства
Надеждна и правилно функционираща система.

Контрол и мониторинг на системата, дори когато не работи.

Ниски разходи по поддръжката – не са необходими разходи за транспорт 
и др. 

Контрол на нивото на работния флуид.

Помощ от висококвалифициран екип за оптимизация на контрола.

Високотехнологичната инсталация повишава стойността на имота.

Достъп чрез интернет от всяка точка на света.
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Хелиотерм
web control

Всичко под контрол
Свържете максималния домашен комфорт с максималната енергийна ефективност. 
Регулиращата система web control® е мозъкът на вашата термопомпена инсталация, 
която непрекъснато следи множество изменящи се параметри.
Тя регулира и контролира всички функции на термопомпата и на цялата инсталация.
Лесната структура на менюто, удобните меки клавиши за управление и ясният и 
четим дисплей правят системата още по-привлекателна.
 

Повече възможности, по-голям комфорт
Лесният за управление web control® открива нови възможности за регулация 
и функциониране на системата в обратим отоплителен или охладителен цикъл 
за употреба при затопляне на плувни басейни, мониторинг на соларни системи, 
каскадни инсталации, както и допълнителни периферни отоплителни уреди. 
Web control® е съвместим с дистанционната поддръжка на Хелиотерм. Просто 
се свържете с нашия експертен партньор за повече информация  относно 
индивидуалните ви изисквания и предпочитания.

Потребителски интерфейс на web control®

Постоянното обновяване на софтуера ви гаранитира изключителна точност.

Възможност за работа на няколко режима.

Регулира както единични, така и множество компоненти.

В комбинация със софтуера на Хелиотерм Home control® можете да 
проследявате измененията на всички показатели на термопомпата.

Постоянен автоматичен контрол на работния флуид.

Лесна за употреба и дистанционен достъп чрез интернет.

Регулира работата на системата dsi-technik®.

Хелиотерм
home control

Модерният дом
Когато настроите системата си за топла вода и отопление,  можете да се отпуснете 
напълно и да се наслаждавате на спокойствие и домашен уют.  Хелиотерм home 
control®  ви осигурява максимален комфорт и гъвкавост.  

Удобен и икономичен контрол
Специалните времеви програми за настройка ви позволяват да затопляте вода и 
да отоплявате само когато ви е необходимо. Индивидуалният контрол ви помага 
да направите собствени настройки и промени, така че системата да функционира 
максимално ефективно и изцяло съобразена с вашите нужди. Нашият експертен 
партньор ще ви даде съвети как да използвате оптимално функциите на програмата 
Home control®

По-голяма яснота и прозрачност на разходите
Искате да знеате каква е електрическата консумация на отоплителната ви система 
в конкретния момент? Информацията се намира на един клик разстояние от вас. С 
Хелиотерм Home control®. 

Контрол на ефективността в комбинация с калориметър и електромер.

Дистанционна поддръжка на термопомпата.

Лесно проследяване на изменението на данните на системата.

Home control® е допълнение към вашата Хелиотерм термопомпа, версия 
web control®.

Екологично и икономично отопление.

Подобрява комфорта на живот.

Повишена енергийна ефективност чрез оптимизация на отоплението и 
възможност за избирателно подгряване на топла вода.

Потребителски интерфейс на home control®
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