CONTROL CONNECT
Controle o Futuro

O novo Control Connect é um termóstato inteligente e programável com
conexão Wi-Fi e com design exclusivo e inovador. Faz parte da nova geração
de soluções Vulcano que vêm aumentar o seu conforto, proporcionando uma
maior eficiência energética em sua casa.
Através da sua programação avançada e tecnologia de conectividade, permite
uma fácil interação e controlo total do seu sistema de aquecimento de águas,
a partir do seu smartphone ou tablet, via Wi-Fi, onde quer que esteja.
Controle o Futuro e comece já a poupar e a aumentar a eficiência
energética da sua casa.
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SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Conectado às suas necessidades
O design exclusivo e inovador do Control Connect torna-o
simples de utilizar, quer através do seu ecrã tátil ou da sua
app gratuita.

Design

Inteligência

Eficiência

O Control Connect é tão inteligente que identifica os seus
padrões de utilização e ajusta-se automaticamente, graças
à sua função de autoaprendizagem. Através da app Vulcano
Control Connect, tem sempre, e em qualquer lugar,
o controlo total da sua casa!

O Control Connect é adequado para cada
estilo de habitação e permite obter +4% de
eficiência energética, de acordo com a Diretiva
ErP. E em combinação com a Caldeira Mural
de Condensação Eurostar Green, atinge uma
classificação de eficiência A+, em aquecimento.
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Está tudo nas suas mãos
App Vulcano Control Connect

O design exclusivo e inovador do Control Connect torna-o simples de utilizar,
através do seu ecrã tátil ou da sua app gratuita. A app Vulcano Control Connect
permite ajustar a temperatura ambiente da sua casa sempre que quiser. Pode
também escolher os momentos em que deseja que a água quente esteja ligada e
qual a temperatura desejada no seu aquecimento central.
No fundo possibilita selecionar diferentes temperaturas em casa, em diferentes
momentos do dia e diferentes dias da semana, de forma a ir ao encontro das
necessidades de conforto de cada um.
Descarregue a app no seu smartphone ou tablet para começar a controlar o seu
sistema de aquecimento a partir de qualquer lugar do mundo, basta ter ligação
à internet. A privacidade e segurança dos seus dados estão asseguradas e não
são partilhados.
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SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

A inovação ao serviço da eficiência
O Control Connect oferece uma vasta opção de funcionalidades inovadoras
que vão melhorar os seu níveis de poupança diários.
Compensação por temperatura exterior
Nem todos os dias são os dias mais frios do ano,
nem a sua Caldeira deve funcionar sempre no
máximo, por isso se a temperatura lá fora começa
a subir, o Control Connect irá reduzir o consumo
da sua Caldeira.
Deteção de presença
Esta funcionalidade deteta a presença do utilizador
em casa. Sabe quando sai ou quando chega a casa,
permitindo regular o seu sistema de aquecimento
para que trabalhe em pleno.
Temporizador de banho
Programe o tempo do seu banho e poupe energia.
Três minutos antes do fim do tempo que determinar
para o banho interrompe-se a água quente, que irá
arrefecendo progressivamente.
Autoaprendizagem
O Control Connect é tão avançado que se adapta
à sua rotina. Memoriza hábitos, ativa os programas
mais adequados e otimiza o consumo de energia,
mantendo-o sempre atualizado.
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Facilidade de Instalação

Caldeira com
ligação de 2 fios
ao Control Connect

Router Wi-Fi

Internet

Telemóvel

O Control Connect é muito fácil de instalar, uma vez que requer apenas dois
fios para comunicar com a Caldeira, podendo utilizar-se os já existentes.
Todo o controlo do sistema é feito via Wi-Fi.

Para instalar o Control Connect, apenas precisa de:
• Um Controlador Control Connect
• Uma Caldeira Vulcano compatível (Lifestar Green, Eurostar Green, Aquastar Green)
• Um router com conexão Wi-Fi habilitada – 802.11 b/g
• A app gratuita Vulcano Control Connect e um dispositivo compatível,
Apple ou Android
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