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Buderus MyMode
Aplikacja Buderus MyMode umożliwia komforto-
we zarządzanie systemem grzewczym wyposażo-
nym w regulator Logamatic TC100 i opcjonalnie  
w elektroniczne dedykowane głowice grzejniko-
we. Oba te urządzenia mają wbudowany czujnik 
temperatury pomieszczenia. w zależności od licz-
by zastosowanych głowic możliwe jest niezależne 
programowanie temperatury i czasów ogrzewa-
nia nawet dla 19 stref grzewczych (pomieszczeń).
w kotłach marki Buderus wyposażonych w proto-
kół EMS plus możliwe jest również programowanie 
czasów podgrzewania wody w podgrzewaczu po-
jemnościowym c.w.u., jeśli jest on zasilany z kotła. 
Dzięki bezprzewodowej komunikacji, system nie 
wymaga podłączenia czujnika temperatury ze-
wnętrznej, ponieważ informacje o aktualnej tem-
peraturze na zewnątrz budynku mogą być pobie-
rane z serwisu internetowego. w związku z tym 
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 aplika-
cji MyMode ma również funkcję geolokalizacji,  

która na życzenie użytkowników umożliwia wy-
krywanie ich obecności w domu i automatycz-
ne obniżanie lub podwyższanie temperatury bez 
konieczności dodatkowego ingerowania w pro-
gramy grzewcze.
Komfortowy system sterowania z aplikacją MyMo-
de marki Buderus to wygoda i możliwość zwięk-
szenia sezonowej efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń nawet o 5%, a w efek-
cie zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.
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.

Buderus MyDevice
To rozwiązanie pozwalające na mobilną regu-
lację systemu grzewczego z dowolnego miej-
sca. Komunikacja on-line, umożliwia zarządza-
nie automatyką sterującą kotłem lub pompą 

Potrzeba oszczędzania energii oraz rosnące zainteresowanie 
rozwiązaniami mobilnymi powoduje, że aplikacje sterujące urządzeniami 
grzewczymi stają się tak samo ważne jak źródła ciepła, stając się  
w zasadzie ich integralną częścią. Marka Buderus od lat rozwija aplikacje 
mobilne dedykowane zarówno użytkownikom systemów grzewczych 
(aplikacje MyMode, MyDevice, MyBuderus), jak i profesjonalistom 
(aplikacje Prowork, ProScan, ProLibrary). 

Buderus – aplikacje moBilne

ciepła, obiegami grzewczymi oraz obiegiem cie-
płej wody użytkowej. Przejrzysty dostęp do infor-
macji o stanie systemu, temperaturze wewnętrz-
nej i zewnętrznej jest dodatkowym atutem tego 
rozwiązania. Do komunikacji urządzenia grzew-
czego z aplikacją potrzebne są moduły MB LANi 

lub web KM200 v2 podłączone do sieci LAN.  
Ich wybór zależy od typu źródła ciepła.

Przejdź  Więcej o Buderus MyMode

Przejdź  Więcej o Buderus Mydevice

http://www.instalreporter.pl
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/mymode/
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/mydevice/
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informacje o konkretnej części czy urządzeniu), 
rozpoznawanie części zamiennych na podstawie 
zdjęć, informacje o urządzeniu (podstawowe dane 
techniczne, katalogi i listy części zamiennych, 
zdjęcia); wyszukiwanie po numerze katalogowym.

Buderus ProLibrary
wystarczy tablet czy smartfon z Internetem, aby 
uzyskać dostęp do tej szerokiej bazy instrukcji 
obsługi, danych technicznych, filmów szkolenio-
wych, wskazówek bezpieczeństwa i wielu, wielu 
innych informacji o dostępnych w ofercie urzą-
dzeniach marki Buderus. Aplikacja stworzona dla 
profesjonalistów przez profesjonalistów. 

Buderus MyBuderus
To nowoczesna aplikacja do zdalnej obsługi 
systemów grzewczych, niezależnie od tego czy 
jest to kocioł, czy pompa ciepła. Rozwijana jest  
w powiązaniu z dedykowanymi urządzeniami  
i odpowiednimi regulatorami, które mogą być za-
budowane w urządzeniu lub kompletowane jako 
osprzęt dodatkowy. Najczęściej stosowane mo-
duły to MB LANi oraz web KM200 v2. 
Cały system znajduje się w jednej aplikacji, co po-
zwala na maksymalnie efektywną pracę urządzeń 
z korzyścią dla portfela użytkownika oraz środo-
wiska. Dodatkowo MyBuderus ma wbudowaną 
funkcję wykrywania domowników, która akty-
wuje system grzewczy, gdy użytkownik zbliża się 
do budynku. Istotna jest kwestia wizualna aplika-
cji, intuicyjna konfiguracja parametrów systemu 
grzewczego oraz rozbudowane informacje o zu-
życiu energii, pogodzie i stanie pracy urządzeń. 
Niebawem pojawi się dodatkowa możliwość zdal-
nego wsparcia profesjonalisty, który będzie miał 
pełen nadzór nad systemem grzewczym, co po-
zwoli na krótszy czas reakcji i brak zbędnych wizyt.

Buderus ProWork
Profesjonaliści z pewnością docenią aplikację Bu-
derus Prowork wspierającą uruchamianie i dia-
gnozę urządzeń marki Buderus. Narzędzie Smart 
Service Key połączone bezprzewodowo ze smart-
fonem lub tabletem serwisanta przeprowadzi 
sprawnie przez cały proces diagnostyczny i re-
gulacyjny. Mamy dzięki temu gwarancję profesjo-
nalnej i nowoczesnej usługi. Zalety takiej obsługi 
urządzeń to: lepsze i szybsze dopasowanie para-
metrów systemu, minimalna ingerencja w urzą-
dzenie czy automatyczne generowanie raportów.

Buderus ProScan 
Ta aplikacja pomaga profesjonalistom w wyszu-
kaniu części zamiennych oraz udostępnia in-
formacje techniczne o urządzeniach. Dostęp-
ne moduły: historia wyszukiwania ostatnich  
25 urządzeń, dokumentacja dla danego urzą-
dzenia/części w formacie PDF, skanowanie (po 
zeskanowaniu kodu kreskowego dostępne są 
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Systemy grzewcze  
przyszłości.
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aPrzejdź  Więcej o Buderus MyBuderus

Przejdź  Więcej o Buderus ProWork Przejdź  Więcej o ProScan

http://www.instalreporter.pl
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/mybuderus/
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/prowork/
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/proscan/
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