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niu mieszkania, a w efekcie – na oszczędność energii. 
MiGo zapewnia również maksymalny komfort i wy-
dajność – wszystkie elementy instalacji grzewczej 
Saunier Duval, w tym aplikacja, termostat, bramka 
sieciowa oraz kocioł, są tak zoptymalizowane, aby 
osiągać najwyższe parametry pracy. 
Obecnie trwa program Czyste Powietrze oferujący 
dofinansowania dla osób chcących wymienić sta-
re urządzenia grzewcze na nowe. W ramach progra-
mu warto zmodernizować dotychczasową instalację  
grzewczą i wymienić stary kocioł na nowy kocioł kon-
densacyjny z systemem 
sterowania temperaturą 
w domu z poziomu apli-
kacji. To już kolejny krok 
w stworzeniu inteligent-
nego domu dopasowane-
go do potrzeb każdego do-
mownika. 
Więcej informacji o inteli-
gentnych rozwiązaniach, 
regulatorze pogodowym  
i wymianie kotła na stronie 
www.saunierduval.pl.

Aby wyjaśnić działanie inteligentnego domu, 
warto poznać pojęcie Internet of Things, czyli inter-
netu rzeczy. Jest to system, który łączy urządzenia 
w rozbudowaną sieć internetową, dzięki czemu moż-
na pozyskiwać zaawansowane informacje z różnych 
sprzętów. W efekcie zebrane dane pozwalają dopa-
sować działanie urządzeń do potrzeb i stylu życia 
domowników. Co więcej, urządzeniami w inteligent-
nym domu można sterować i zarządzać z poziomu 
aplikacji mobilnej. 

Osobisty asystent ogrzewania – wygodne stero-
wanie całą instalacją grzewczą 
Za pomocą aplikacji i sieci internetowej można z do-
wolnego miejsca regulować ogrzewanie i przygoto-
wywanie ciepłej wody w domu. Przykładem takie-
go rozwiązania jest inteligentny regulator pogodowy 
MiGo, który pozwala na sterowanie nowymi i dotych-
czas stosowanymi kotłami kondensacyjnymi marki  
Saunier Duval wyposażonymi w interfejs eBUS.  
Co ważne, MiGo to nie sama aplikacja, ale cały system 
pozwalający na zarządzanie temperaturą za pomocą 
termostatu i specjalnego oprogramowania użytkowego. 
System jest też szybki i łatwy w montażu. Wystarczy 

podłączyć regulator do wewnętrznej sieci Wi-Fi oraz 
połączyć się z aplikacją i sterownikiem. MiGo zapro-
jektowano do sterowania jednym obiegiem grzew-
czym i zarządzania c.w.u. 

Jak działa system MiGo?
W praktyce za pomocą systemu MiGo można kontro-
lować i analizować temperaturę w konkretnym po-
mieszczeniu w domu oraz temperaturę ciepłej wody 
(za pomocą termostatu lub z poziomu aplikacji). Apli-
kacja, w przeciwieństwie do samego termostatu, ofe-
ruje więcej funkcji niż tylko sterowanie, włączanie  
i wyłączenie temperatury. Z poziomu telefonu 
jest dostęp m.in. do wspomagania przygotowania 
c.w.u. oraz zaplanowania dostępności ciepłej wody  
w dokładnie określonym czasie, trybu urlopowego 
(obniżenia temperatury w trakcie dłuższej nieobec-
ności w domu) czy powiadomień o niecodziennych 
zdarzeniach oraz ewentualnych usterkach. 
W inteligentnych domach, w których zastosowano 
takie regulatory pogodowe, można też monitorować 
temperaturę na zewnątrz. Dane o warunkach atmosfe-
rycznych są pobierane z Internetu w czasie rzeczywi-
stym. Pozwala to zapobiec wyziębieniu lub przegrza-

Inteligentne domy to już nie wizja przyszłości, ale realne rozwiązania, które 
każdy może wprowadzić do swojego domu – zarówno na etapie budowy,  

jak i w zamieszkałym budynku. Systemy smart pozwalają na zdalne 
sterowanie różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci Wi-Fi. Za pomocą 
specjalnej aplikacji można zarządzać m.in. ogrzewaniem i przygotowaniem 

ciepłej wody dosłownie z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Inteligentne ogrzewanie domu z aplikacją MiGo
Sterowanie kotłami Saunier Duval przez Wi-Fi
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