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i rzeczywistą. Gdy temperatura rzeczywista jest 
poniżej wymaganej, wokół temperatury pojawia 
się pomarańczowa obwódka wskazująca, że dany 
obieg właśnie grzeje (fot. 1).
Po wybraniu konkretnego kafelka możemy do-
konywać zmiany nie tylko wymaganej tempera-
tury, ale również ustawić domyślną temperatu-

rę trybu normalnego oraz trybu zredukowanego 
(temperatura, która będzie utrzymywana, gdy 
śpimy albo gdy nie będzie nas w domu) (fot. 2).  
w tym samym miejscu ustawia się programy 
czasowe, w których automatyka kotła sama 
powinna zadbać o właściwe warunki w domu.
Dodatkowo w zakładce „informacje diagnostyczne” 

Firma Viessmann jako jeden z liderów branży 
grzewczej także tutaj stara się wyznaczać nowe 
trendy. Na podstawie doświadczeń z wcześniej-
szymi aplikacjami, a także po konsultacjach  
z klientami powstała aplikacja ViCare. Aplika-
cja ta dostępna jest na smartfony wyposażone 
zarówno w system Android, jaki i iOS i jest cał-
kowicie bezpłatna. w najnowszej linii kotłów Vi-
todens serii 200 moduł komunikacyjny jest już 
wyposażeniem podstawowym, w przypadku 
starszych urządzeń należy doposażyć je w mo-
duł będący akcesorium dodatkowym. w urzą-
dzeniach, gdzie moduł jest wyposażeniem do-
datkowym, podłączenie go ogranicza się do 
podpięcia tylko 2 wtyczek, wtyczki zasilacza  
i wtyczki do gniazdka na panelu głównym urządze-
nia. Kolejnym krokiem jest wskazanie domowej  

sieci wiFi oraz wpisanie jej hasła dostępowego. 
Od tego momentu klient ma pełen dostęp do 
swojej instalacji grzewczej. 

ViCare dla użytkownika

Podstawowym założeniem było, że aplikacja 
ma być czytelna i prosta w użyciu. Na ekranie 
głównym użytkownik widzi obiegi grzewcze wraz  
z wymaganymi wartościami temperatury ogrze-
wanych pomieszczeń, parametry ciepłej wody 
użytkowej, a także temperaturę zewnętrzną czy 
też zużycie gazu i energii elektrycznej (pokazy-
wane parametry mogą się różnić w zależności 
od urządzenia grzewczego). 
Użytkownik widzi zarówno wymaganą (usta-
wioną) temperaturę pomieszczenia, jak również  

Jeszcze nie tak dawno sterowanie instalacją grzewczą ograniczało się 
albo do prostego termostatu w kotle utrzymującego stałą temperaturę 
na zasilaniu i głowic na grzejnikach albo w przypadku bardziej 
zaawansowanych rozwiązań w pomieszczeniu reprezentatywnym 
pojawiał się termostat włączający i wyłączający pracę kotła w zależności 
od aktualnie panującej temperatury w pomieszczeniu. Dziś w dobie 
wszechobecnych smartfonów z dostępem do Internetu oczekiwania 
użytkowników są znacznie większe.

AplikAcje ViessmAnn  
do zarządzania kotłem: 
Vicare i Vistart
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Zapraszamy do udziału w cyklicznych szkoleniach on-line z udziałem ekspertów firmy 
Viessmann w ramach akademii Viessmann. Zgłoś udział w szkoleniu za pomocą formularza. 
Sprawdź aktualną listę szkoleń 

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann-szkolenia.pl/webinaria
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z aplikacji ViStart pozwalającej za pomocą smart-
fonu dokonać szybko i bezproblemowo podsta-
wowych nastaw kotła. Kolejne kroki gwarantu-
ją, że zostaną robione wszystkie nastawy, które 
są wymagane dla prawidłowej pracy urządzenia. 

Strony VieSSmann dedykowane 
różnym grupom

Viessmann udostępnia również strony interne-
towe, gdzie można w prosty sposób szybko od-
szukać niezbędne informacje. Może to być stro-
na www.viessmann.pl, gdzie klient zapozna się  

z firmą, ofertą, odnajdzie cenniki. Strony dedy-
kowane grupom branżystów to: 
•	www.viessmann-szkolenia.pl	dla instalato-
rów, serwisantów czy projektantów pragnących 
poszerzyć swoją wiedzę, 
•		www.viessmann-projektant.pl, gdzie projek-
tant może odnaleźć wszystkie niezbędne narzę-
dzie i informacje pozwalające dobrze dobrać naj-
lepsze urządzenie, 
•		www.viessmann-serwis.pl, gdzie każdy klient 
może założyć sobie konto, dzięki któremu będzie 
mógł w dowolnej chwili przejrzeć historię serwi-
sową swojego urządzenia. 

można odczytać temperaturę wody instalacyjnej  
w kotle czy na obiegach grzewczych, ciśnienie 
panujące w instalacji czy choćby takie parame-
try, jak czas pracy palnika czy liczba jego star-
tów. Gdy instalacja jest rozbudowana o instalację 
solarną zbudowaną na bazie wybranych modu-
łów firmy Viessmann, uzyskujemy dostęp także 
do parametrów tej instalacji.

ViCare dla SerwiSu

Bardzo ważną funkcjonalnością aplikacji jest 
możliwość „zaproszenia” firmy serwisowej przez 
właściciela instalacji (fot. 3). wybrana firma ser-
wisowa będzie mogła uzyskać podstawowe in-
formacje na temat poprawności funkcjonowa-
nia instalacji. 
Dzięki temu użytkownik instalacji będzie miał 
świadomość, że serwisant zostanie powiadomio-
ny natychmiast, gdy w urządzeniu grzewczym 
pojawią się jakiekolwiek zakłócenia w pracy. 
Może to być konieczność wykonania obowiąz-
kowego przeglądu (wymaganego zarówno przez 
polskie przepisy jak również wymogi gwarancji), 
ale przede wszystkim o ewentualnych usterkach. 
Serwisant otrzymuje raport, dzięki któremu wie 
dokładnie, z jakim urządzeniem ma odczynienia 
(model i typ) oraz o rodzaju usterki, dzięki czemu 
może już wstępnie przygotować się do interwen-
cji, zabierając niezbędne części zapasowe. Oczy-
wiście użytkownik również jest informowany o 

usterce, co powoduje, że nie jest niemiło zaska-
kiwany po powrocie do wychłodzonego domu. 

ViStart dla inStalatora 
uruChamiająCego koCioł

Oczywiście ViCare to nie jedyna aplikacja ułatwia-
jąca obsługę kotła. Każdy instalator zajmujący się 
uruchamianiem instalacji z urządzeniem grzew-
czym Viessmann ma możliwość skorzystania np. 

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Każdy	użytkownik,	który	do	swojej	instalacji	zaprosi	firmę	Viessmann	oprócz	gwaran-
cji	nadzoru	przez	24	h	na	dobę	365	dni	w	roku	otrzymuje	także	gwarancję,	że	w	przy-
padku	jakiegokolwiek	problemu	skierowany	zostanie	do	niego	albo	pracownik	serwisu	
fabrycznego	lub	jeden	z	prawie	500	serwisantów	dostępnych	na	terenie	całego	kraju.	
Dodatkową	korzyścią,	z	takiego	wyboru,	jest	możliwość	przystąpienia	do	programu	
wydłużonej	gwarancji	ze	standardowych	2	lat	aż	do	5.
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