
Logamatic TC100
Akıllı Oda Kumandası



Akıllı sistem,
akıllı tasarım.
Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası, ısıtma sisteminizi hareket 
halindeyken kontrol edebilmenize olanak tanır. Dilediğiniz an akıllı 
telefonunuzu kullanarak, ısıtma devreniz ile kullanım suyu sıcaklığını kolay 
ve hassas bir şekilde kontrol edebilir veya ısıtma sisteminizin geçerli 
çalışma durumu ve enerji tüketimine dair bilgileri öğrenebilirsiniz.

Genel bilgiler
Teknoloji
MyMode uygulaması
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Logamatic TC100 Akıllı Oda Kumandası, enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur. 
Enerji verimliliğinizi izleyebilmeniz için akıllı telefon uygulamasının ayarlarında ısıtma alışkanlıklarınızı 
kaydeder ve bağıl nem, günlük enerji tüketimi ve enerji maliyetlerini görüntüleyebilmenizi sağlar.

Akıllı ısıtma kontrolü.
Odadaki bağıl nem, entegre nem sensörü aracılığıyla gösterilir. Bu bilgiye MyMode 
uygulamasından erişilebilir. Bir diğer faydalı özellik ise Eco-Bar özelliğidir. Isıtma ayarlarınızın 
ne kadar verimli ve çevre dostu olduğunu gösterir. Bu da enerji tasarrufunu son derece 
basit bir hale getirir. Ayrıca Logamatic TC100 optimize edilmiş çalışma moduna sahiptir. 
Bu mod, önceden belirlediğiniz sıcaklık seviyesine seçtiğiniz saatte ulaşılabilmesi için 
ısıtma sisteminizin biraz daha önceden çalışmaya başlamasını sağlar.

Dış hava sıcaklığına bağlı ısıtma kontrolü.
Dış hava sıcaklığını otomatik algılama özelliğine sahip olan Logamatic TC100, manuel oda 
sıcaklık kontrolünün yanı sıra, dış hava sıcaklığına göre cihazınızın ısıtma sıcaklığını kendi kendine 
ayarlayacak şekilde de çalışır. Dış hava sıcaklık sensörü bulunmuyorsa oda kumandanız, 
hava bilgisini internetten alır ve daha yüksek verimli bir ısıtma sağlar.

İsteğe bağlı bireysel oda kontrolü.
Logamatic TC100’ün akıllı termostatik vanalarıyla birlikte her odayı ayrı ayrı kontrol etmek 
mümkündür. Her odanın kullanım şekline ve talebine bağlı olarak ayrı sıcaklık seçimleriyle 
önemli ölçüde enerji verimliliği sağlanabilir. Sonuç olarak enerjiden tasarruf eder ve 
kullanım kolaylığının keyfini sürebilirsiniz.

Ortam Işığı özelliğiyle etkileyici ve pratik.
Buderus MyMode uygulamasını kullanarak güç tasarrufu modunda (ekran kapalıyken) 
değiştirdiğiniz ayarlar entegre ortam ışığı aracılığıyla görsel olarak onaylanır. Yeşil ışık dışarıda 
modunu, turuncu ışık sıcaklık artışını ve mavi ışık sıcaklık düşüşünü ifade eder. 
Bir arıza olduğunda ise kırmızı ışık yanar.

Akıllı
ısıtma kontrolü.

Isıtma sisteminiz kendini 
size göre ayarlar.
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Logamatic TC100’ün çalıştırılması, ışıkları yakmak kadar kolaydır. “Daha yüksek/daha düşük 
oda sıcaklığı”, otomatik veya manuel çalıştırma ve “Sıcak kullanım suyu modu açık/kapalı” 
gibi seçeneklerden birini seçin. Tüm gelişmiş seçenekler MyMode uygulaması kullanılarak 
ayarlanabilir.

Kolay kurulum...
Logamatic TC100 oda kumandası, evinizdeki ısıtma sistemleri için ideal olup, gaz yakıtlı duvar tipi 
yoğuşmalı kombiler için özel olarak tasarlanmıştır. Kurulumu çok kolaydır ve Buderus’un 
MyMode uygulamasıyla hızlı bir şekilde bağlantı sağlanır.
 
...hareket algılama özelliği.
Oda kumandası kurulduktan sonra ısıtma sisteminizle çeşitli şekillerde “iletişim kurarak” 
etkileşime geçebilirsiniz. Dokunmatik kullanıcı arayüzündeki standart kontrolleri kullanabilir 
veya tüm özelliklerinden mobil uygulama üzerinden faydalanabilirsiniz. Entegre yakınlık algılama 
sensörü, dokunmatik ekranın yaklaştığınızda otomatik olarak açılmasını sağlar. Tüm önemli 
işlevlere yalnızca tek bir kaydırma hareketiyle oda kumandanız üzerinden ulaşabilirsiniz. 
Akıllı kontrol mekanizmalarını kullanarak oda sıcaklığını ayarlayabilir ve sıcak kullanım suyu işletim 
program ayarı yapabilirsiniz. “Evde veya dışarıda” ve “otomatik veya manuel” gibi birçok farklı 
mod da bulunmaktadır. Evinizdeki router ile bir WLAN bağlantısı kurarak, oda kumandanızı ve 
dolayısıyla ısıtma sisteminizi akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz.



Avantajlar:
	■ Akıllı, internet bağlantılı kontrol
	■ Kolay kullanıcı arayüzü
	■ Mobil uygulama ve akıllı telefon üzerinden esnek kontrol
	■ Geo-fencing (Kullanıcısının coğrafi konumunu algılama fonksiyonu), enerji tüketim göstergesi, 
yakınlık sensörü gibi akıllı özellikler

	■ Dış hava sensörü veya internet üzerinden dış hava sıcaklığının tespiti
	■ Hızlı montaj (iki damarlı kablo ile)
	■ Maksimum veri güvenliği
	■ Duvar tipi yoğuşmalı kombilere, tek ısıtma devresine ve sıcak kullanım suyu donanımlı sistemlere uygunluk
	■ Uyumlu ısıtma cihazları hakkında bilgi almak için www.buderus-logamaticTC100.com/tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.
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MyMode uygulaması ile
gelişmiş ayarlar.
Buderus MyMode uygulaması kullanılarak tüm ayarlar akıllı telefonunuzdan yapılandırılabilir. Oda sıcaklığı, 
otomatik veya manuel çalıştırma, sıcak kullanım suyu modu ve evde olup olmadığınız gibi en önemli 
işlevler oda kumandanız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.

Kullanım kolaylığı.
Logamatic TC100’ü kullanmak için gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kombiye, WLAN özellikli bir router’a, 
aktif internet bağlantısına ve MyMode mobil uygulaması bulunan akıllı telefona ihtiyacınız vardır. 
EMS BUS veya iRT (opsiyonel adaptör ile birlikte) özellikli Buderus yoğuşmalı kombiler ile uyumludur. 
Daha fazla bilgi için www.buderus-logamatictc100.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Odaların 
her biri kablosuz termostatik vanalarla ayrıca kontrol edilebilir. Bu ErP sistem verimliliğini arttırır.

Güvenli bağlantı.
Yüksek seviyede güvenlik için kullanıcı ve sistem verileriniz, yalnızca kontrol ünitesinde ve akıllı 
telefonunuzda saklanır. Bu veriler, bir sunucuda kaydedilmez veya saklanmaz; bilgiler yalnızca 
kullanıcıda kalır. Buna ek olarak işlevselliği kendi WLAN ağınızla da sınırlandırabilirsiniz (internet 
erişimi olmadan). İnternet bağlantınız kesilirse Logamatic TC100, son seçilen ayarları kullanmaya 
devam eder veya uygulama üzerinden kontrol edilebilir. Bağlantı her zaman uçtan uca şifrelemeyle 
gerçekleşir.

Tasarruf edin ve iyi hissedin.
Logamatic TC100, oda sıcaklığını günlük rutininize uygun hale getirebileceğiniz özel olarak ayarlanabilir 
bir zamanlama programına sahiptir. MyMode uygulamasındaki kullanıcı dostu menü sayesinde 
istediğiniz sıcaklığı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Geo-fencing (Kullanıcısının coğrafi konumunu algılama 
fonksiyonu) sayesinde muhtemel eve varış saatiniz GPS tarafından tespit edilir. Kapıdan içeri adımınızı 
attığınız anda evinizi sıcacık bulmanız için ısıtma sistemi doğru zamanda çalışmaya başlar. 
Bu işlev, ısıtma enerjisinde %21’e kadar tasarruf sağlayabilir.

Ayrıntılı enerji verimliliği.
Gaz tüketimi, ısıtma ve sıcak kullanım suyu için ayrıca kaydedilir ve bir grafikle gösterilir. Enerji 
değerlerini gerektiğinde bir CSV dosyası (Excel) olarak dışa aktarmak da mümkündür. Gösterilen tüm 
bilgiler dilediğiniz şekilde yapılandırılabilir: Günlük, yıllık veya kWsa, m3, TL cinsinden kümülatif olarak. 
Mevcut durumunuzu öğrenmek için gaz tüketiminize dair bir hedef seviye dahi belirleyebilirsiniz. Bu bilgi 
de grafik üzerinde bir çizgiyle gösterilir. Uygulama, mevcut gaz tüketiminizi sürekli olarak grafik halinde 
sunarak enerji tasarrufunda bulunabileceğiniz yerleri gösterir ve böylece her zaman enerji maliyetleriniz 
hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. (Enerji tüketim göstergesi özelliği Logamax plus GB172i ve 07.2020 
sonrası üretimli Logamax plus GB022i ve GB122i cihazlarında mevcuttur.)

MyMode uygulaması önizlemesi
Oda kumandanız ve ısıtma cihazınız 
hakkındaki kilit bilgiler direkt görülebilir. 
Uygulama, kablosuz termostatik 
vanalar ile birlikte kullanılarak her 
oda ayrıca kontrol edilebilir (1) ve 
haftanın her günü için özel seçenekler 
ayarlanabilir (2). Bu da otomatik 
olarak enerji tasarrufu anlamına gelir. 
Kendiliğinden öğrenerek çalışmanın 
yanı sıra Geo-fencing (Kullanıcısının 
coğrafi konumunu algılama fonksiyonu) 
(3) gibi akıllı ek özellikler de sunulur. 
Isıtma ve sıcak kullanım suyu 
durumunuza yönelik tam enerji tüketimi 
verileri, enerji tüketimi göstergesi (4) 
kullanılarak hızla kontrol edilebilir.

 
Buderus MyMode 
uygulaması:
ısıtma sisteminizi akıllı 
telefonunuzdan yönetin.

Daha fazla bilgi için QR kodunu 
taratmanız yeterlidir.
www.buderus-logamaticTC100.com/tr



Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri 
ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Buderus Bayisi’nden öğrenebilirsiniz.

Uzmanlığı Seçin,  
Rahat Edin! 

Buderus’ta geleceğe bakmak bir gelenektir. 
280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem 
sağlayıcısı deneyimimiz ile ısıtma sektörü 
için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. 
Buderus’un sahip olduğu bu engin deneyim, 
gelecekte de verimliliğini sürdürecek güçlü ve 
dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim 
ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar 
güvenle kullanacaksınız. 

www.buderus.com/tr

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20, 
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul  
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

Instagram

instagram.com/buderus_turkiye

YouTube

youtube.com/BuderusTurkiye

Facebook

facebook.com/buderustr

Twitter

twitter.com/BuderusTurkiye

Her türlü sorunuz için 
Müşteri İlişkileri Merkezimizi 
arayabileceğinizi biliyor musunuz?


