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Poskrbite za topel dom na daljavo
..Ali veste, da si lahko vklopite ogrevanje v svoji hiši ali stanovanju kar iz službe?..

Če z energijo ne ravnamo smotrno, to lahko
predstavlja enega največjih stroškov za domače
gospodinjstvo. Zlasti v hladnejših mesecih, ko
moramo svoj dom ogrevati, pa seveda tudi na
vsakodnevni ravni, če na primer ne ravnamo
gospodarno s toplo vodo. Če ne trošimo energije kar tja v en dan, lahko na ta način prihranimo
marsikakšen evro, hkrati pa naredimo nekaj za
dobrobit okolja. Pri gospodarnem ravnanju z
energijo pa nam lahko na pomoč priskoči sodobna tehnologija, ki omogoča natančno upravljanje z ogrevalnimi sistemi in toplo vodo.
Med najboljše na tem področju spadajo sistemi
uveljavljene znamke Vaillant, ki ima že več kot
140-letno tradicijo. Njihove najnovejše sisteme za
regulacijo ogrevanja in tople vode odlikuje možnost upravljanja na daljavo, kar pomeni, da lahko zelo optimizirate porabo svoje energije, prav
tako pa tudi pripravite svoj dom, da vas vedno
pričaka s pravo temperaturo, ko se vrnete iz službe. Vaillant ima v svoji ponudbi več takšnih sistemov, ki omogočajo upravljanje na daljavo. Pogledali si bomo eRELAX, multiMATIC in ambiSENSE.

Nadzor temperature,
stroškov in porabe energije

Sistem eRELAX je vremensko vodena inteligentna regulacija za sisteme z enim ogrevalnim krogom in pripravo tople vode. Kot namigne že
njeno ime (relax v slovenščini pomeni sprostitev), lahko z regulacijo eRELAX sproščeno uprav
ljate s svojim ogrevalnim sistemom od koderkoli na svetu. Ogrevanje lahko vklopite ali izklopite,
časovno nastavljate želene temperature prostora in temperaturo tople vode. Vse to prek na-
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menske aplikacije na svojem pametnem telefonu oziroma tablici ali pa s svojim računalnikom
prek domačega brezžičnega omrežja.
Aplikacija vam omogoča optimalno upravljanje z
ogrevanjem prostorov in vode, s tem pa tudi prihranek mesečnih stroškov. Delovanje sistema tako lahko povsem prilagodite svojim navadam, saj eRELAX
omogoča zelo podrobne nastavitve. To pomeni, da
mu lahko zapoveste, da ne deluje, ko vas ni doma
ali ko spite, če se vam načrti spremenijo, pa lahko le
z enim klikom spremenite tudi nastavitve ogrevanja. Pri tem se eRELAX ‘uči’ vaših želja in zna čez nekaj časa tudi samodejno upravljati ogrevanje. Poleg
upravljanja na daljavo pa aplikacija služi tudi kot števec porabe. V njej lahko preverite statistiko porabe
plina in elektrike za katerokoli časovno obodbje.
eRELAX pa seveda lahko upravljate tudi, ko ste doma, neposredno na sobni enoti.

Vsi ogrevalni sistemi na dlani
Še ena odlična naprava za nadzor ogrevanja je
Vaillant multiMATIC. Gre za modularno hibridno
avtomatiko, ki omogoča usklajeno delovanje več
vrst vaših naprav in s tem hitro in učinkovito
upravljanje z energijo. Sobna enota ima intuitivni,
polnofunkcionalen meni, po katerem se premikate zelo enostavno z vrtljivim osrednjim gumbom, prav tako pa lahko do sistema dostopate na
daljavo prek aplikacije. Tako lahko nastavite ogrevanje svojega doma iz udobja domačega naslonjača ali s potovanja na drugem koncu sveta.
Prednastavljeni profili ‘Doma’, ‘Noč’ in ‘Od doma’
pa omogočajo še lažje upravljanje s sistemom in
prihranek pri stroških ogrevanja. Ob podpisu pogodbe in letnemu plačilu storitve pa ima lahko
nad sistemom nadzor tudi vaš serviser, ki v primeru napake na napravi takoj dobi obvestilo.
Pri multiMATICu lahko nastavljate časovne programe in temperature tako kot vi želite in jih tako prilagodite svojim dnevnim in tedenskim rutinam. Napravo sicer lahko kombinirate z vsemi
sistemi Vaillant in razširjate njeno funkcionalnost z uporabo dodatnih modulov.

Inteligentno in brezžično
upravljanje toplote

Če iščete učinkovit način upravljanja toplote, pa se
lahko ozrete tudi za sistemom ambiSENSE, ki ga na-

mestite na radiator(je) in se odlično povezuje s sistemom multiMATIC. Gre za pametno in enostavno
brezžično povezavo za nadzor posameznih sobnih
temperatur v več sobah. Z brezžičnim radiatorskim
termostatom dobite optimalno toplo udobje v
svojem domu in lahko znižate stroške ogrevanja,
ambiSENSE pa omogoča, da natančno nastavite
vse svoje potrebe za ogrevanje doma. Temperaturo v vsaki sobi lahko nastavite po želenih časovnih
intervalih in spreminjate želeno temperaturo - tudi
prek aplikacije na telefonu ali tablici.
Aplikacija vam omogoča, da nastavite čas ogrevanja za vsako sobo z največ petimi različnimi
temperaturami za vsak dan v tednu, sobe pa
lahko tudi poimenujete za lažji pregled. Vedno
lahko preverite nastavitve temperature in jih prilagodite glede na svoje potrebe. Seveda pa lahko temperaturo nastavite tudi ročno neposredno na radiatorskem termostatu ambiSENSE. Če
odprete okno, bo ambiSENSE to samodejno zaznal in znižal temperaturo, tako da se ne bi porabila nepotrebna energija. Energijo lahko varčujete tudi tako, da jo vklopite ali izklopite ogrevanje prostorov, ki se redko uporabljajo. Če bi
bili prostori v uporabi, jih lahko hitro vklopite ali
povišate temperaturo.
Več informacij o teh in drugih napravah za
ogrevanje dobite na spletni strani uradnega
zastopnika vaillant.si.
(P. R.)
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