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Od tego momentu w każdej chwili może swo-
bodnie sterować swoją pompą ciepła, a tym 
samym zmieniać ustawienia i nadzorować jej 
pracę. Wszystkie funkcje AlphaWeb wykonać 
można z każdego miejsca na Ziemi, za pośred-
nictwem komputera, telefonu, tabletu z dostę-
pem do Internetu lub za pomocą bezpłatnej 
aplikacji na smartphone AlphaApp, dostępne-
go dla systemów iOS oraz Android. Wybór samej 
aplikacji bez zakupu AlphaWeb umożliwia zarzą-
dzanie pompą ciepła w obrębie sieci domowej.
Więcej informacji na www.alpha-innotec.pl  

Bezprzewodowe 
sterowanie pompą ciepła  
– AlphaWeb i AlphaApp

  Grzegorz Kreft

  Podłączenie pompy ciepła do światowe-
go serwera Alpha-InnoTec jest naprawdę pro-
ste, a sam dostęp do usługi uzyskuje nie tylko 
właściciel pompy ciepła, ale również istnieje 
możliwość zapewnienia dostępu firmie insta-
lacyjnej. Dzięki temu jest ona w stanie pomóc 
swojemu klientowi nie tylko w zmianie usta-
wień, ale również w przypadku awarii szybko 
zdiagnozować i usunąć powstałe usterki. 
Usługa AlphaWeb jest ważna przez cały okres 
funkcjonowania pompy ciepła, co sprawia, 
że nie jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty 
w trakcie eksploatowania urządzenia.
AlphaWeb to nie tylko komfort obsługi, ale także 
łatwa konfiguracja. Jedynym potrzebnym ele-
mentem jest stałe łącze internetowe (DSL). Użyt-

kownik konfiguruje router, wypełnia formularz 
zgłoszeniowy i wnosi jednorazową opłatę.  
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Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
www.alpha-innotec.pl

Pompy ciepła Alpha-InnoTec doskonale wiedzą, 
kiedy dostarczyć ciepło dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Czasem jednak warto podpowiedzieć urządzeniu, 
w jaki sposób zaspokoić Twoje potrzeby, a także 

skontrolować status jego pracy.  
Dokonać tego można na wiele sposobów, 
począwszy od zmiany ustawień przy 
samym urządzeniu (panel Luxtronik), 
jak również z każdego miejsca na 
świecie korzystając z usługi AlphaWeb.
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http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/de/app/alphaapp/id605766366?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mergsystems.android.alphaapp
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