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Kotły z serii ECOCONDENS GOLD PLUS, INTE-
GRA II PLUS, SOLID II PLUS wyposażone zostały  
w interfejs komunikacyjny LIN, który po podłącze-
niu do kotła modułu serwisowego Wi-Fi, umożliwia 
bezprzewodową kontrolę pracy kotła za pomocą 
smartfonu lub tabletu w sieci Wi-Fi bez konieczno-
ści ingerencji w panel sterowania kotła. 
Wystarczy tylko:
• podłączyć moduł serwisowy do sterownika kotła 
interfejsem LIN,
• pobrać na smartfon lub tablet wersję Service apli-
kacji Termet Heat Control ze Sklepu Google Play,
• połączyć tablet lub smartfon z siecią WiFi, w której 
pracuje moduł serwisowy.

Wersja Service daje specjalistom możliwość pełnej 
kontroli serwisowej poprzez wygodny dostęp do pa-
rametrów kotła, a użytkownikowi gwarancję serwi-
su na najwyższym poziomie. Zaletą aplikacji jest in-
tuicyjny interfejs niezależny od rodzaju urządzenia. 
Możliwa jest kontrola i konfiguracje następujących 
stanów pracy kotła: 
• zmiana podstawowych parametrów pracy urządze-
nia: tryb pracy (off/zima/lato), nastawa CO, nastawa CW  

w kotłach z zasobnikiem, nastawa ECO dla pomp PWM;
• obserwacja (z poziomu każdego okna aplikacji) ak-
tualnych trybów pracy kotła (off/zima/lato) i stanów 
pracy kotła (w tym wydatku gazu na palniku), aktual-
nej konfiguracji kotła (np. kocioł + zasobnik); 
• obserwacja stanu wszystkich czujników i elemen-
tów aktywnych kotła (pompa, wentylator, zawór 3Dr);
• identyfikacja źródła i stanu pobudzeń (od strony 
regulatora temperatury lub timera zasobnika), któ-
re sterują pracą urządzenia; 
• szybka aktywacja funkcji serwis wraz z podglądem 
(i możliwą zmianą – min./maks.);
• kontrola i konfiguracja parametrów pracy wentylatora;
• kontrola i konfiguracja parametrów serwisowych kotła 
(w trakcie jego pracy) z pełnym opisem tekstowym 
poszczególnych parametrów; 
• identyfikacja sytuacji awaryjnych z pełnym opisem 

tekstowym (w interwencji serwisowej pomaga pod-
gląd stanu wszystkich czujników kotła i jego elemen-
tów aktywnych);
• w przypadku wymiany płyty nie ma koniecznoś- 
ci wyjmowania jumpera CM w celu aktywacji para-
metru P06.

Informacji dotyczących zakupu modułu serwiso-
wego udziela Dział Serwisu Termet S.A. 

Nowoczesne aplikacje mobilne na smartfony czy tablety cieszą się 
coraz większą popularnością. Mając na uwadze ułatwienie codziennej 
pracy serwisantom oraz zapewnienie klientom maksymalnego 
komfortu z użytkowania urządzeń, firma Termet oferuje innowacyjne 
rozwiązanie mobilnego serwisowania kotłów.

Aplikacja mobilna Termet Heat Control 
Serwisowanie kotłów na najwyższym poziomie
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Działanie aplikacji i modułu będzie można 
wypróbować na stoisku firmy Termet na 
targach INSTALACJE 2018 w Poznaniu, gdzie 
przygotowana będzie na ten cel specjalna 
strefa (pawilon 5, sektor C, stoisko 63).

Aplikacja mobilna TERMET HEAT CONTROL  

Aplikacja mobilna Termet Heat Control  Modu³ do zdalnego serwisowania  
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Zapraszamy na nasze stoisko!

Nowoczesne aplikacje mobilne na smartfony czy tablety ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. 
Maj¹c na uwadze u³atwienie codziennej pracy serwisantom oraz zapewnienie klientom maksymalnego 
komfortu z u¿ytkowania urz¹dzeñ, firma Termet oferuje innowacyjne rozwi¹zanie mobilnego 
serwisowania kot³ów.

- serwisowanie kot³ów na najwy¿szym poziomie

APLIKACJA MOBILNA

Wersja Service 
dla specjalistów
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Masz pytania? Zadzwoñ lub napisz!

Termet S.A.
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Aplikacja mobilna termet Heat Control - wersja 
Service dla specjalistów zosta³a stworzona 
specjalnie z myœl¹ o Autoryzowanych 
Serwisantach Firmowych Termet S.A., którzy przy 
jej pomocy (po pod³¹czeniu do kot³a modu³u 
serwisowego) mog¹ dokonaæ szybkiej diagnostyki 
urz¹dzenia. 

Serwisowanie kot³ów stanie siê ³atwiejsze i 
szybsze - wystarczy pobraæ darmow¹ aplikacjê na 
telefon b¹dŸ tablet, a po pod³¹czeniu modu³u do 
kot³a wyœwietl¹ siê w niej podstawowe informacje 
dotycz¹ce urz¹dzenia, m.in. parametry, tryb pracy 
czy kod b³êdu z dok³adnym opisem.
 
Wersja Service daje specjalistom mo¿liwoœæ 
pe³nej kontroli serwisowej poprzez wygodny 
dostêp do parametrów kot³a a u¿ytkownikowi 
gwarancjê serwisu na najwy¿szym poziomie. 
Zalet¹ aplikacji jest intuicyjny interfejs niezale¿ny 
od rodzaju urz¹dzenia.

Aplikacja przeznaczona jest do serwisowania 
gazowych kot³ów kondensacyjnych z serii: 
EcoCondens Gold Plus, EcoCondens Integra II 
Plus, EcoCondens Solid Plus.

Aby móc w pe³ni korzystaæ  z diagnostyki urz¹dzenia przy 
pomocy aplikacji Termet Heat Control, niezbêdne jest 
pod³¹czenie do urz¹dzenia modu³u do zdalnego serwisowania. 
Podpiêcie takiego modu³u do kot³a umo¿liwia:
- monitoring pracy urz¹dzenia
- zmianê parametrów konfiguracyjnych urz¹dzenia,
- zmianê trybu pracy i nastaw urz¹dzenia
- zdalne wywo³anie procedur serwisowych
- diagnostykê stanów awaryjnych z pe³nym ich opisem

Darmow¹ aplikacjê mo¿na pobraæ ze Sklepu Google Play, 
natomiast informacji dotycz¹cych zakupu modu³u serwisowego 
udziela Dzia³ Serwisu Termet S.A. 

Dzia³anie aplikacji i modu³u bêdzie mo¿na wypróbowaæ na 
stoisku firmy Termet S.A. na Targach INSTALACJE 2018 w 
Poznaniu, gdzie przygotowana bêdzie na ten cel specjalna 
strefa.

http://www.instalreporter.pl
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