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Aplikacja Buderus MyMode umożliwia komforto-
we zarządzanie systemem grzewczym wyposaża-
nym w regulator Logamatic TC100 i opcjonalnie 
w elektroniczne dedykowane głowice grzejni-
kowe. Zarówno regulator Logamatic TC100, jak  
i głowice wyposażone są w czujnik temperatury 
pomieszczenia. w zależności od liczby zastoso-
wanych głowic możliwe jest niezależne progra-
mowanie temperatury i czasów ogrzewania na-
wet dla 19 stref grzewczych (pomieszczeń).
w przypadku kotłów marki Buderus wyposażonych  

w protokół EMS plus możliwe jest również pro-
gramowanie czasów podgrzewania wody w pod-
grzewaczu pojemnościowym c.w.u., jeśli jest on 
zasilany z kotła. 
Aplikację MyMode można bezpłatnie pobrać  
z GooglePlay lub AppStore i użytkować na urzą-
dzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet  
z systemem Android lub iOS. Możliwe jest pod-
łączenie do 8 urządzeń mobilnych.
Dzięki bezprzewodowej komunikacji system nie 
wymaga podłączenia czujnika temperatury ze-
wnętrznej, ponieważ informacje o aktualnej tem-
peraturze na zewnątrz budynku mogą być po-
bierane z serwisu internetowego. Dlatego do 
sterowania modulacją mocy kotła kondensa-
cyjnego Buderus z protokołem wymiany danych 
EMS plus wystarczy aktywne połączenie z inter-
netem mobilnym lub siecią wLAN. 
System grzewczy zarządzany za pomocą apli-
kacji MyMode ma również funkcję geolokaliza-
cji, która na życzenie użytkowników umożliwia 
wykrywanie ich obecności w domu i automa-
tyczne obniżanie lub podwyższanie temperatu-
ry bez konieczności dodatkowego ingerowania 
w nastawione programy grzewcze.
Komfortowy system sterowania z aplikacją  
MyMode marki Buderus to wygoda i możliwość 
zwiększenia sezonowej efektywności energe-
tycznej ogrzewania pomieszczeń nawet o +5%,  
a w efekcie zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Aplikacje mobilne oferowane 
przez markę Buderus dedykowane 
są zarówno do użytkowników 
systemów grzewczych (aplikacje 
MyDevice i MyMode), jak do 
profesjonalistów (aplikacje 
Prowork i ProScan). 

aplikacja mobilna buderus mymode

Aplikacja MyMode – najważniejsze informacje o regulatorze i urządzeniu grzewczym są dostępne 
równocześnie. Dzięki radiowym termostatom grzejnikowym aplikacja umożliwia indywidualne 
sterowanie każdym pomieszczeniem (1) oraz wprowadzanie indywidualnych ustawień na każdy 
dzień tygodnia. Oznacza to automatyczne oszczędzanie energii (2). Obok intuicyjnej obsługi 
zapewnia ona użytkownikowi również inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak rozpoznawanie 
obecności (3). Poprzez wskazanie zużycia energii można ponadto szybko i dokładnie zorientować 
się w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej (4)  
(opcja dostępna dla wybranych kotłów)
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