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rzeczy w tym samym czasie, w tym właśnie… tem-
peraturę w domu.

Dominus firmy Immergas to komfort, 
oszczędność i bezpieczeństwo

Teraz, za pośrednictwem smartfona czy tabletu, 
można regulować ogrzewanie według aktualnych 
potrzeb. Prosta i intuicyjna aplikacja pozwala na ela-
styczne dopasowanie ogrzewania do indywidualne-
go rytmu dnia czy nagłej zmiany planów. Dominus 
to idealne rozwiązanie dla osób, które dużo czasu 
spędzają poza domem, a ich tryb życia jest niere-
gularny. Z nową aplikacją mobilną firmy Immergas 
można dowolnie modyfikować temperaturę w miesz-
kaniu czy domu, w każdej chwili i z dowolnego miej-
sca na świecie. 
Użytkownicy urządzeń domowych są również co-
raz bardziej świadomi korzyści płynących z proeko-
logicznych i energooszczędnych rozwiązań, które są 
nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również dla 
rodzinnego budżetu. Z badań wynika, że każdy sto-
pień więcej na termometrach to wzrost wydatków 
za energię cieplną o ok. 5%. Tradycyjne sposoby 
ogrzewania domu często przyczyniają się do strat 
energii, wynikających ze zbędnego przegrzewania 
pomieszczeń lub też do dyskomfortu z powodu ich 
niedogrzania. W obecnych czasach większość z nas 
żyje w pośpiechu, bez ściśle określonego rytmu dnia. 
Ustawianie z wyprzedzeniem dedykowanej tempe-
ratury dla poszczególnych pomieszczeń może być 
czasochłonne i problematyczne, na przykład w sy-
tuacji nagłego wyjazdu w delegację. 

Urządzenia mobilne towarzyszą nam niemal 
przez cały czas. Korzystanie ze smartfona czy table-
tu stało się nawykiem. 
Używamy ich nie tylko w celach rozrywkowych, ale 
również do załatwiania bieżących spraw, począw-

szy od zakupów, przez płatności rachunków, po or-
ganizację życia domowego. Zabiegani i obciążeni 
wieloma obowiązkami, szukamy prostych rozwią-
zań, które ułatwią nam codzienne funkcjonowanie 
oraz pomogą szybko i sprawnie koordynować wiele 

W obecnych czasach wzrastają wymagania i oczekiwania  
konsumentów w stosunku do możliwości ustawiania temperatury 
w domu np. poprzez smartfon. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
swoich użytkowników, Immergas wprowadził na rynek mobilną aplikację 
do zdalnego zarządzania systemem grzewczym – Dominus.

Aplikacja Dominus 
Do zdalnego zarządzania systemem grzewczym Immergas
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http://www.instalreporter.pl


Taki rodzaj sterowania instalacją grzewczą poprawia 
jej wydajność i ekonomiczność, dzięki czemu jest ener-
gooszczędnym rozwiązaniem przyjaznym środowisku.
Aby z dowolnego miejsca zarządzać domową insta-
lacją grzewczą, wystarczy smartfon lub tablet, po-
łączenie z Internetem i Modem Wi-Fi Dominus (łączy 
się z każdą domową siecią bezprzewodową i współ-
pracuje z większością kotłów kondensacyjnych z ofer-
ty Immergas oraz z dowolnym termostatem typu 
ON/OFF lub sterownikiem CAR V2).

Dominus to… 

…nowe możliwości:
•	odczyt	i	zmiana	aktualnego	trybu	pracy	kotła	
•	sterowanie	temperaturą	w	pomieszczeniach	
•	sterowanie	temperaturą	ciepłej	wody	użytkowej
•	sterowanie	temperaturą	zasilania	instalacji	c.o.
•	automatyczne	powiadomienia	o	usterkach
…korzyści:
•	komfort	użytkowania	i	bezpieczeństwo	
•	prosta,	intuicyjna	obsługa,	w	całości	w	języku	polskim
•	pełna	kontrola	pracy	systemu	grzewczego
•	większa	oszczędność	kosztów	użytkowania

Aplikacja Dominus zapewnia stały dostęp do 
ustawień parametrów systemu i możliwość 
płynnej regulacji temperatury według potrzeb. 
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Rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom 
Design: ponadczasowy. Możliwości: nieograniczone. Oto nowy odpływ liniowy Advantix Vario w wersji 
ściennej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować niemal  
w każdej ścianie i harmonijnie wkomponować w dowolną aranżację. Możliwość przycięcia odpływu na 
wymiar z dokładnością co do milimetra w zakresie 1200-300 mm sprawia, że jest on zawsze doskonale 
dopasowany do Państwa potrzeb. Viega. Connected in quality.

viega.pl/AdvantixVario

Viega Advantix Vario – odpływ ścienny

Więcej przestrzeni w łazience

XXXIV edycja kursu  
w Akademii SOLSUM

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów foto-
woltaicznych. Do kursu może przystąpić każdy bez 
względu na kierunek i poziom wykształcenia czy do-
świadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia 
elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytyw-
nie zdadzą egzamin państwowy.
Szkolenie jest podzielone na III poziomy zaawanso-
wania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygo-
towanym budynku w którym zainstalowane są roż-
ne typy instalacji: on-grid (współpraca systemu PV  
z siecią OSD), off-grid DC, off-grid AC, system z maga-
zynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), 
system fotowoltaiczny + pompa ciepła, system PV 
zbudowany na tackerach (system nadążny za słoń-
cem), dachy wykonane w technologii BIPV (zastą-
pienie standardowego pokrycia panelami PV) i wie-
le innych. Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby 
przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważ-
niejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.
Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne po-
dejście, a także dostęp do części warsztatowej na do-
godnych warunkach. I poziom 17.05.2017 r.: wprowa-
dzenie do fotowoltaiki, warsztaty praktyczne: montaż 
systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi ro-
dzajami pokryć według przygotowanego schematu.
II poziom 18.05.2017 r.: inwertery, podstawy projektowa-
nia systemów PV, warsztaty na instalacji fotowoltaicz-
nej wraz z podłączeniem systemu PV, szkolenie przygo-
towawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia 
uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji  
i urządzeń elektrycznych. III poziom 19.05.2017 r.: omó-
wienie zasad rozliczeń dla prosumentów, wizyta na far-
mie fotowoltaicznej o mocy 200kWp z największym ma-
gazynem energii w technologii litowo-jonowej w Polsce.
Kurs odbędzie się w Rytrze, Willa Poprad.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/AdvantixVario
https://solsum.pl/szkolenia-fotowoltaika-html/kurs-dla-instalatora-pv/
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