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Cały system  
w jednej aplikacji.

Mobilność i bycie online stają się coraz ważniejsze w domu, nie tylko w codziennym życiu,  
ale też w technice grzewczej. Buderus połączył aplikację MyDevice i portal internetowy Control 
Center Connect. Rezultatem jest nowa aplikacja MyBuderus. Dzięki aplikacji zyskujesz dostęp 
do pełnego zakresu funkcji urządzeń grzewczych. MyBuderus pozwala wygodnie łączyć się 
z systemem grzewczym z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a także umożliwia zdalny 
nadzór profesjonaliście. Jest to niezwykłe ułatwienie zwiększające wygodę i usprawniające 
prace konserwacyjne systemu grzewczego.
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Koncepcja systemu odgrywa ważną rolę dla marki Buderus, szczególnie w zakresie łączności.  
Buderus oferuje maksymalną elastyczność w dziedzinie urządzeń grzewczych oraz inteligentnych 
rozwiązań zwiększających komfort ogrzewania. Poprzez połączenie aplikacji i portalu internetowego 
Control Center Connect zintegrowane są wszystkie funkcje. Możesz teraz z łatwością dokonać 
wszystkich niezbędnych konfiguracji parametrów systemu grzewczego. Jest to idealnie dopasowane 
rozwiązanie do Twoich potrzeb i instalacji. Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play oraz Apple 
Store – pobierz i steruj całym systemem grzewczym z jednej aplikacji!

Szybki podgląd pogody i temperatur w pomieszczeniach
MyBuderus to optymalne rozwiązanie systemowe zapewniające pełny dostęp do szerokiej gamy 
usług dla Twojego systemu grzewczego. Niezależnie czy posiadasz ogrzewanie gazowe, ogrzewanie 
olejowe, pompę ciepła, instalację solarną czy wentylację mechaniczną – masz zawsze szybki podgląd 
temperatury na zewnątrz i w pomieszczeniu dzięki wskaźnikowi stanu instalacji grzewczej.

Inteligentne sterowanie nawet w podróży
Program czasowy pozwala na wydajniejsze ogrzewanie, dzięki kontroli systemu grzewczego.  
W przypadku wystąpienia usterki, automatycznie otrzymasz powiadomienie na swój smartfon  
– masz możliwość szybkiej reakcji i poinformowania profesjonalisty. 

Wszystko w jednym miejscu  
– dzięki aplikacji MyBuderus

Za pomocą menu (1) można połączyć się z systemem grzewczym Buderus – szybko i za sprawą jednego kliknięcia. (2) Szybki podgląd pogody  
i temperatur w pomieszczeniach. (3) Większy komfort cieplny dzięki m.in. programom czasowym. (4) Efektywniejsze wykorzystanie energii dzięki 
kontroli jej zużycia i nastaw. (5) Informacja o stanie urządzenia.
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Za pomocą smartfona możesz efektywniej wykorzystać energię dzięki kontroli jej zużycia i odpowiednim 
nastawom. Zapewnia to nie tylko przyjemną temperaturę w domu, ale także umożliwia optymalizację 
rachunków za energię lub gaz dzięki inteligentnym funkcjom uwzględniającym konstrukcję budynku. 
Równie wygodny i intuicyjny jest program czasowy, za pomocą którego można ustawić idealną 
temperaturę zgodnie z własnymi wymaganiami. Można zapomnieć o zbędnych kosztach.
 
Komfort – to wszystko kwestia nastawienia
Zapewnij komfortowe ogrzewanie w swoim domu, łącząc wszystkie urządzenia grzewcze Buderus 
w jednej aplikacji. Otrzymuj powiadomienia na swój smartfon lub tablet i korzystaj z intuicyjnych opcji 
ustawień. Steruj systemem grzewczym zgodnie z własnymi potrzebami. 

Aktywacja systemu grzewczego, gdy się do niego zbliżasz
Dzięki funkcji Family Sharing tzn. wykrywanie domowników można automatycznie aktywować 
ogrzewanie (przejście z trybu oszczędzania w tryb ogrzewania) gdy jeden z zarejestrowanych  
w systemie użytkowników zbliża się do domu. 

W przypadku prac konserwacyjnych serwisant może skorzystać z portalu Buderus ConnectPRO, aby 
uzyskać dostęp do parametrów systemu grzewczego; przeglądać i w razie potrzeby zmienić je. Eliminuje 
to czas oczekiwania na serwisanta, obniża koszty dojazdu i pozwala szybko uzyskać potrzebne 
wsparcie. 

W prosty sposób podłącz swój system grzewczy do internetu i miej cały system w jeden aplikacji.

Większa wydajność systemu 
grzewczego dzięki MyBuderus

Wystarczy zeskanować kod QR  
i pobrać aplikację. Podłącz system grzewczy 

do internetu
Połączenie zostało 

nawiązane
Pobierz aplikację 

MyBuderus
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Zdalne wsparcie profesjonalisty

Aplikacja umożliwia zdalny nadzór profesjonalisty nad Twoim systemem grzewczym, gdy tego  
potrzebujesz. Ekspert Buderus otrzymuje dane z systemu BuderusConnectPro. Dzięki temu może 
sprawdzić status systemu grzewczego, postawić szybką diagnozę oraz dokonać niezbędnych ustawień 
online. To sprawia, że koszty obsługi są niższe, a czas oczekiwania na reakcję profesjonalisty krótszy.

W dobrych rękach – system grzewczy i Twoje dane
Nie tylko system grzewczy jest w dobrych rękach, ale także dane użytkownika. Ochrona prywatności 
podczas przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwo są dla nas ważne, uwzględniamy  
to w naszych procesach biznesowych. Przetwarzamy dane osobowe, które są gromadzone, gdy trwa  
połączenie online. Dane pozostają poufne i są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami  
ustawowymi. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią naszej polityki korporacyjnej.

Bądź online – to łatwe
Aplikacja MyBuderus służy do zdalnego zarządzania urządzeniami grzewczymi Buderus. Jest to  
łatwe i nie wymaga dużego wysiłku. Zainstaluj aplikację, wprowadź ustawienia i już możesz sterować 
ogrzewaniem za pomocą swojego smartfona.



Zalety w skrócie:

■■ Wszystko połączone i sterowane za pomocą jednej aplikacji
■■ Intuicyjny interfejs użytkownika
■■ Inteligentne zdalne sterowanie ogrzewaniem nawet w podróży
■■  Funkcja Family Sharing (wykrywanie domowników) – aktywacja systemu grzewczego, gdy zbliżasz się do domu,  
w którym pracuje system grzewczy podłączony do internetu 

■■  Zdalny nadzór profesjonalisty nad Twoim systemem grzewczym (krótszy czas oczekiwania i niższe koszty obsługi)

Proces nawiązania połączenia z aplikacją MyBuderus.

Dodaj swój system 
grzewczy

Pobierz i zainstaluj 
aplikację MyBuderus

Zezwól na dostęp profesjonaliście  
i nawiąż połączenie

Od 1731 r. opracowujemy najlepsze rozwiązania jako eksperci w dziedzinie 
kompletnych systemów grzewczych. Nasze instalacje opierają się na energii 
odnawialnej lub tradycyjnych źródłach. Są solidne, systemowe i doskonale 
dopasowane. W ten sposób wyznaczamy standardy w technice grzewczej. 
Przykładamy wagę do kompleksowego osobistego doradztwa, a poprzez  
szeroką gamę naszych usług zapewniamy dopasowane do potrzeb zorientowane 
na przyszłość rozwiązania.

Systemy grzewcze  
przyszłości



Systemy grzewcze 
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl
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Oddział kod pocztowy miasto ulica telefon e-mail:

Buderus Katowice 41-253 Czeladź Wiejska 46 +48 32 295 04 00 katowice@buderus.pl

Buderus Poznań 60-595 Poznań Polska 13 +48 61 816 71 00 poznan@buderus.pl

Buderus Warszawa 02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 +48 22 57 801 20 warszawa@buderus.pl

Buderus Gdańsk 80-299 Gdańsk Galaktyczna 32 +48 58 340 15 00 gdansk@buderus.pl

Buderus Lublin 20-447 Lublin Diamentowa 4a +48 81 441 59 41 lublin@buderus.pl

Buderus Łódź 94-104 Łódź Obywatelska 102/104 +48 42 648 87 60 lodz@buderus.pl

Buderus Rzeszów 35-016 Rzeszów Hoffmanowej 19 +48 17 863 51 50 rzeszow@buderus.pl

Buderus Szczecin 70-772 Szczecin Bagienna 6 +48 91 432 51 14 szczecin@buderus.pl


