
Thermia Online

Zdalna kontrola pracy pompy
ciepła to wygodny sposób 
na zapewnienie komfortu

OnlineOnline

Thermia Online to narzędzie, które umożliwia kontrolę pracy pompy ciepła 
z dowolnego miejsca na ziemi – służą ku temu telefon, komputer czy tablet 
z dostępem do Internetu. Podczas pobytu na wakacjach możesz w prosty 
sposób obniżyć temperaturę we własnym domu i zwiększyć ją ponownie 
przed powrotem. 

Jeśli jednak w wyniku nagłych okoliczności zdecydujesz się na wcześniejszy 
powrót – skorzystaj z narzędzia Thermia Online niezależnie od pory dnia. 
W przypadku wykrycia potencjalnych nieprawidłowości lub błędnych 
parametrów pracy, system natychmiast wysyła powiadomienie 
do użytkownika lub instalatora. 

System Online to także możliwość sterowania pompami ciepła w kilku 
lokalizacjach, np. jeśli masz domek letniskowy z zainstalowaną pompą 
ciepła lub biuro, w którym przebywasz w określonych porach dnia. 
Narzędzie jest dostępne dla systemu Android oraz na urządzenia 
z system iOS (iPhone).
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Thermia Online

Termia Online łączy się z pompą ciepła przy pomocy Internetu. 
Jeśli posiadasz połączenie internetowe, nasz instalator 
może podłączyć do niego pompę ciepła. Oznacza to brak 
dodatkowych kosztów związanych z przesyłaniem danych. 
W przypadku, gdy nie masz połączenia z Internetem (np. w 
domku letniskowym), polecamy zakup zewnętrznego modemu 

Thermia OnLine współpracuje z wszystkimi pompami 
ciepła przeznaczonymi do domów rodzinnych oprócz Atec, 
iTec i pomp ciepła wyprodukowanych przed 2008 r. 
Numer katalogowy: 086L1898

Thermia Online Atec/iTec współpracuje z powietrznymi 
pompami ciepła Atec i iTec. 
Numer katalogowy: 086L1899

Pobierz wersję demonstracyjną i zobacz, jak działa: www.online.thermia.se
Nazwa użytkownika: thermiademo
Hasło: demo
Online – logowanie: www.thermia.com/online/

3G/4G dowolnego operatora. Ponieważ wszystkie dane 
przesyłane z pompy ciepła przechowywane są na zewnętrznym 
serwerze, uzyskasz do nich dostęp w bardzo łatwy sposób – 
wystarczy zalogować się przez smartfon, komputer lub tablet, 
nie ważne gdzie w danej chwili się znajdujesz.

√ System Online może być podłączony do stałego łącza 
internetowego bez dodatkowych kosztów.

√ Przy pomocy Internetu system Online daje klientowi/ 
instalatorowi możliwość sprawdzenia instalacji, aktualnego stanu 
pracy pompy ciepła oraz zmiany jej ustawień (tryb, temperatura, 
kalendarz). O każdej porze dnia, z każdego miejsca na ziemi.

√ System Online posiada funkcje alarmów – w przypadku 
wykrycia nieprawidłowości, klient i/lub instalator otrzymają 

automatycznie informacje w postaci wiadomości e-mail bądź sms.

√ Szybka i prosta instalacja - wystarczy podłączyć moduł DCM 
do Internetu przy pomocy kabla Ethernet.

√ System Online współpracuje z wszystkimi pompami ciepła 
przeznaczonymi do budynków mieszkalnych. Korzystać z niego 
mogą zarówno osoby eksploatujące pompy ciepła od kilku lat, 
jak i nowi użytkownicy.

Funkcje i korzyści

Jak to działa?

Wersja demo, wersja produkcyjna
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W przypadku, gdy nie ma dostępu do Internetu szerokopasmowego, rozwiązaniem 
okaże się zewnętrzny modem 3G lub 4G.

Mobilne łącze internetowe 3G lub 4GStałe łącze internetowe
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