
Thermia Online

Kontrolējiet savu siltumsūkni attālināti,
lai kur arī jūs atrastos

OnlineOnline

Izmantojot Thermia Online sistēmu, jūs varat regulēt un novērot sava 
siltumsūkņa darbību, izmantojot jebkuru viedtālruni, datoru vai planšetdatoru 
neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā jūs atrastos. Piemēram, jūs varat iestatīt 
zemāku temperatūru, kad dodaties brīvdienās, un atkal to paaugstināt, kad 
atgriežaties. Ja atgriežaties agrāk nekā plānots, nekādu problēmu – izmantojot 
Online sistēmu, jūs varat viegli nodrošināt, lai jūsu mājā ir silti un patīkami tieši 
tad, kad tas ir nepieciešams. 

Izmantojot Online sistēmu, jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt, vai jūsu apkures 
sistēma darbojas pareizi un to, kāda gaisa temperatūra ir jūsu mājās. Ja notiek 
kādi neparedzēti traucējumi, ko nepieciešams novērst, jūs vai jūsu apkalpojošais 
inženieris – atkarībā no vienošanās – nekavējoties saņems šo informāciju 
tiešsaistē. Ja nepieciešams, jūs varat arī regulēt un novērot vairāku apkures 
sistēmu darbību, pat ja tās atrodas dažādās vietās.

Thermia Online sistēma savieno siltumsūkni tiešaistē, izmantojot jūsu esošo 
mājas tīklu. Ja nav pieejams patstāvīgais interneta pieslēgums, siltumsūknim 
var pieslēgties, izmantojot mobilo 3G/4G modemu (ko nodrošina jūsu vietējais 
mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs). Online aplikācija pieejama gan 
Android, gan iPhone operētājsistēmām.
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Thermia Online

Kā tas darbojas:
Thermia Online sistēma ir savienota ar siltumsūkni ar interneta palīdzību. Ja jums 
jau ir esošs interneta pieslēgums, jūsu Thermia dīleris var  tam pievienot jūsu 
siltumsūkni tiešā veidā. Tas nozīmē, ka jums nebūs nēkādu papildus izdevumu 
par datu pārraidi. Ja nav pieejams patstāvīgais interneta pieslēgums (piemēram 
vasarnīcā), mēs iesakam izmantot mobilo 3G/4G modemu, kuru nodrošina jūsu 
vietējais operātors.

Visi dati, kas tiek saņemti no siltumsūkņa, tiek glabāti ārējā serverī, tādējādi, jums 
ir pieeja Online sistēmai jebkurā laikā-pieslēdzoties tai no jebkura viedtālruņa, 
datora vai planšetdatora, neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā jūs atrastos.

Lejuplādējiet “Thermia Online” aplikāciju no App Store (iPhone) vai Google 
Play (Android). Šī sistēma pielietojama visiem aktuālajiem mājsaimniecībām 
paredzētajiem siltumsūkņu modeļiem, kā arī Thermia Solid iekārtām.
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Pilnīga drošība

√ Novērojiet savu siltumsūkni, kad vien to vēlaties 

√  Brīdinājumi - Ja notiek kādi darbības traucējumi, jūs 
 automātiski saņemsiet paziņojumu 

√ Visi dati tiek uzglabāti ārējā serverī - ja jūsu dators,
 viedtālrunis nav pieejams, jūs varat pieslēgties 
 no jebkuras citas ierīces 

√  Iespēja kontrolēt un novērot  iekārtas, kuras 
 atrodas dažādās vietās, piemēram, ja jums ir 
 vasarnīca ar siltumsūkni, vai jums ir radi, 
 kuriem nepieciešama palīdzība 

Pilnīga kontrole

√  Kontrolē siltumsūkni attālināti, lai arī kurā pasaules vietā jūs 
 atrastos 

√  Iespēja mainīt temperatūras un parametrus  

√  Kalendāra funkcija - ļauj samazināt temperatūru, kad jūs 
 neesat mājās 

√  Notikumu sadaļā jums ir iespēja aplūkot pēdējās aktivitātes

Kopējie ieguvumi


