
Aplikácia DOMINUS prináša užívateľom komfort v podobe vzdialeného riadenia 
kondenzačných kotlov IMMERGAS. Vďaka tejto aplikácii je možné kotol zapínať 
a vypínať, zobrazovať aktuálnu hodnotu priestorovej teploty a meniť jej nastavenie, 
podobne ako viaceré prevádzkové parametre, a tiež meniť pracovný režim kotla, či 
odblokovať prípadné poruchy.

Aplikácia DOMINUS je kompatibilná
s týmito kondenzačnými kotlami IMMERGAS:

VICTRIX TERA 24 Plus, VICTRIX TERA 28
VICTRIX 12 X TT ErP, VICTRIX 20 X TT ErP, VICTRIX 24 TT ErP
VICTRIX EXA 24 X ErP, VICTRIX EXA 28 ErP, VICTRI Zeu
VICTRIX MAIOR 28 TT ErP, VICTRIX MAIOR 35 TT ErP, VICTRIX MAIOR 35 X TT ErP 
VICTRIX X 12 kW rev.2011, VICTRIX X 24 kW rev.2011, VICTRIX 26 kW rev.2011
VICTRIX Zeus 25

Z čoho sa skladá vzdialené ovládanie DOMINUS ?
Wi-Fi modul pripojený do dostupnej Wi-Fi siete
Aplikácia stiahnutá a nainštalovaná z App Store/Google Play
(podpora operačnými systémami Apple iOS 8/ Android 4.0 a vyššími verziami)

Hlavné charakteristiky:

Vzdialené ovládanie kotla
Voliteľné príslušenstvo – kategória „Regulácia a ovládanie kotlov“
Malé elektronické zariadenie – Wi-Fi modul, na pripojenie kotla k internetu
Samostatná inštalácia mimo/vedľa kotla
Nastavenie pripojenia do Wi-Fi siete
Nie je potrebná pevná IP adresa
Možnosť vzdialeného zapínania kotla
Možnosť voľby jednotlivých režimov kotla
Možnosť nastavenia niektorých prevádzkových parametrov
Možnosť odblokovania prípadnej poruchy na diaľku
Možnosť pripojenia riadiacej jednotky CAR V2

Aplikácia DOMINUS
Ovládanie kotla na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu, 
kedykoľvek a odkiaľkoľvek. 

Ako DOMINUS funguje?

PRIPOJENIE
Po odbornom pripojení servisným technikom, funguje ako medzičlánok na vzdialené ovládanie 
kotla pomocou aplikácie v smartfóne, či tablete. 

OVLÁDANIE KOTLA
Po aktivovaní aplikácie dochádza k dočasnému vyradeniu lokálneho izbového termostatu / 
regulátora.
Pomocou aplikácie jednoducho nastavíte Vami požadované hodnoty vo Wi-Fi module.
Zmena regulácie je možná buď počas neprerušeného aktívneho pripojenia aplikácie, alebo jej 
„načasovaním“ na ľubovoľne nastaviteľnú dobu od 0:30 h – 5,3 dní (127:30 hod).
Možnosti zobrazenia aktuálnych hodnôt a ich nastavenia sú rozsiahle a detailné – napr. režimy 
prevádzky, teploty vzduchu/vykurovania/TÚV, regulovanie ekvitermickou krivkou podľa 
vonkajšej teploty, história porúch a pod. 

Názov: DOMINUS

Objednávkový kód: 3.026273

Cena s DPH: 390 € s DPH
(cenníková cena 2017)

Produktové informácie


