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Buderus
Logamatic web KM200
komunikační modul
pro dálkové ovládání

Aplikace Buderus

MyDevice

❚ M
 obilní ovládání vytápění
doma i venku
❚ Intuitivní a jednoduché
❚ U
 rčeno pro iOS
a Android zařízení

Aplikace MyDevice ke
stažení na Apple Store a
Google Play

Apple
Store

Modul Logamatic web KM200 slouží jako komunikační rozhraní
mezi Vaším systémem vytápění a aplikací MyDevice ve Vašem
mobilním zařízení (iPhone®, iPad™, iPod touch®* nebo
přístroj s OS Android) – překládá Vaše pokyny zadané v aplikaci
do řídících příkazů pro vytápěcí systém.

Nyní můžete řídit vytápění Vašeho domova odkudkoliv
Buderus přináší novou dimenzi v ovládání vytápění Vašeho domova – bez ohledu, kde se
právě nacházíte. Aplikace Buderus MyDevice činí řízení Vašeho systému snazším
a pohodlnějším než kdykoli předtím. Obsluha je zcela intuitivní a snadná. Vše, co potřebujete
pro řízení a monitorování Vašeho systému vytápění Buderus, je kotel s regulací Logamatic
EMS plus, regulační přístroj Logamatic RC300, modul Logamatic web KM200 a připojení
k internetu. Do Vašeho mobilního zařízení (iPhone®, iPad™, iPod touch®* nebo přístroj
s OS Android) si pouze stáhnete aplikaci MyDevice, jejímž prostřednictvím ovládáte
vytápění svého domova na dálku.
*iPhone, iPad a iPod touch jsou registrované obchodní značky Apple Inc.

Teplo je náš živel

Google
Play
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Logamatic web KM200
komunikační modul
pro dálkové ovládání

S aplikací Buderus MyDevice bude
Váš život jednodušší
Aplikace Buderus MyDevice ve spojení s modulem Logamatic web KM200
a za pomoci regulace Logamatic EMS plus umožňuje pohodlné řízení systému
vytápění přes iPhone®, iPad™, iPod touch® nebo zařízení s OS Andriod.
Toto se děje snadno a intuitivně na dotykovém displeji, bez nutnosti studovat
rozsáhlé návody – pro ještě větší komfort při zajištění tepelné pohody
Vašeho domova.
Větší pohodlí a mobilita
Aplikace Vám poskytuje přístup k ovládání Vašeho systému vytápění, i když jste
na cestách. Jestliže se vracíte z dovolené nebo z práce dříve, můžete zapnout Váš
vytápěcí systém, zatímco jste stále ještě na cestě. Takže když se dostanete domů,
bude tam příjemně. Nebo můžete jednoduše nastavit teplotu, jestliže komukoli u Vás
doma je příliš chladno, aniž byste se museli vracet zpět do domu nebo byste museli
chodit do kotelny. MyDevice dává Vám kompletní přehled o aktuální situaci a rovněž
zobrazuje poruchy. Stažení naší aplikace je velmi jednoduché – jednoduše nahrajte
MyDevice obvyklým způsobem z App StoreSM nebo Google Play.

„Pomocí MyDevice si mohu vše zařídit
tak, že když se dostanu domů, mám tam
již příjemně teplo.“

Připraveni pro budoucnost
Logamatic EMS plus a komunikační modul Logamatic web KM200 Vám nabízí
všechny tyto možnosti. V budoucnu můžete pomocí Logamatic web KM200 rovněž
umožnit Vašemu servisnímu technikovi přístup do Vašeho systému pro vzdálený
monitoring, takže nemusíte být nutně na místě nebo vynakládat náklady na volání.
Přístup do Vašeho systému vytápění je samozřejmě chráněn heslem a šifrovaný
pro úplné pohodlí a maximální bezpečnost.

Logamatic EMS plus je srdcem mnoha
systémů vytápění Buderus.

Buderus MyDevice – hlavní přednosti

Logamatic web KM200
Rozměry modulu na zeď
šířka/výška/hloubka (mm)

130/140/40

Provozní napětí při 50 Hz ± 4 % (V)

230 ± 10 %

Hmotnost (kg)
Komunikace s lokální sítí (LAN)
Komunikace s regulačním systémem
Logamatic EMS plus
Objednací číslo

Bosch termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 272 191 110
e-mail: info@buderus.cz

www.buderus.cz

S pomocí Logamatic EMS plus, modulu
Logamatic web KM200 a aplikace Buderus
MyDevice, se Váš chytrý telefon stává
pokročilým dálkovým ovládáním.

1,0
10/100-Mbit-Ethernet-rozhraní (RJ45)
EMS-BUS, max. délka kabelu 50 m
Kabel: průřez 0,4-0,75 mm2, např. LiYCY 2x 0,75 (TP)
8-718-584-845

❚ uživatelsky přátelské, intuitivní ovládání
s použitím dotykového displeje
❚ trvalý přístup, dokonce i na dálku nebo
přes WiFi doma, pro ještě větší pohodlí
a bezpečnost
❚ jednoduché ovládání, provoz
a nastavení Vašeho systému vytápění

