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rowanie temperaturą. Liczne funkcje dodatkowe 
obejmują wspomaganie przygotowania c.w.u. i tryb 
urlopowy czy tryb powiadamiania o niecodzien-
nych zdarzeniach. Ponadto MiGo dostosowuje pra-
cę urządzenia grzewczego do zmian temperatury na 
zewnątrz. W tym celu dane o lokalnych warunkach 
atmosferycznych są pobierane z Internetu. Zapo-
biega to wyziębieniu czy przegrzaniu pomieszczeń  
i pozwala zaoszczędzić znaczną ilość energii. Ponad-
to ogrzewanie i dostępność ciepłej wody można za-
programować dokładnie na czas, gdy są potrzebne. 

Aplikację MiGo można pobrać bezpłatnie z App Store  
lub z Google Play.

Większa wydajność i wyższy komfort
MiGo udostępnia wskaźniki parametrów w czasie 
rzeczywistym oraz wyświetla usterki i inne istotne 
zdarzenia na ekranie głównym aplikacji. Regulator 
umożliwia użytkownikom osiągnięcie idealnej tem-
peratury w domu – połączenie najwyższego kom-
fortu z niższymi kosztami energii.  

  MiGo jest rozwiązaniem opracowanym do użytku  
z nowymi i dotychczasowymi kotłami Saunier  
Duval wyposażonymi w interfejs eBus. MiGo zapew-
nia maksymalny komfort, wyższą wydajność i więk-
sze oszczędności, gdyż wszystkie elementy mar-
ki Saunier Duval, w tym aplikację, regulator, bramę 
sieciową i kocioł zoptymalizowano w celu osiągnię-
cia najwyższych parametrów.

Łatwy montaż
Zaletą MiGo jest szybki i łatwy montaż. Urządzenie 
grzewcze trzeba jedynie włączyć do wewnętrznej 

sieci wifi oraz połączyć z aplikacją i sterownikiem. 
Autoryzowany instalator wykonuje jedynie połącze-
nie eBUS między bramą internetową a kotłem. MiGo 
współpracuje ze wszystkimi kotłami wyposażonymi 
w eBus wyprodukowanymi w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat (zależnie od modelu). MiGo zaprojektowa-
no do sterowania jednym obiegiem grzewczym i za-
rządzania przygotowaniem cwu. 

Sterowanie ogrzewaniem i ciepłą wodą 
przez aplikację
Regulator może być zamontowany na ścianie lub 
stać w dowolnym miejscu na dołączonej podstaw-
ce. W porównaniu z regulatorem aplikacja udostęp-
nia więcej opcji niż załączanie i wyłączanie czy ste-

MiGo to więcej niż regulator, to osobisty asystent ogrzewania, 
umożliwiający sterowanie temperaturą w domu za pomocą regulatora 
i aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet). To zintegrowane 
rozwiązanie pozwala na regulację ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody dosłownie z dowolnego miejsca.

Regulator MiGo
Inteligentne rozwiązanie do sterowania  
kotłami Saunier Duval przez Internet

- Nowoczesny, bezprzewodowy regulator 
pogodowy

- Wygodne zarządzanie instalacją grzewczą
- Pełna kompatybilność wszystkich 

elementów marki Saunier Duval
- MiGo to system, a nie tylko aplikacja
- Łatwy montaż

MiGo – inteligentny 
regulator pogodowy

Obejrzyj
Regulator MiGo – 
jak skonfigurować?

Obejrzyj

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8u7S5YlDvjg
https://www.youtube.com/watch?v=rLswD4CbQ10
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