
Popoln daljinski  nadzor
vaše toplotne črpalke.
Vedno in povsod.





Popolna
varnost.
Preko Thermia Online lahko dostopate do vaše 
toplotne črpalke preko mobilnika, računalnika 
ali tablice - vedno in povsod. V vsakem trenut-
ku lahko preverite, kako vaš sistem ogrevanja 
deluje ali kakšno temperaturo imate v hiši. 
V primeru morebitnih težav lahko pokličete 
na pomoč dobavitelja ali monterja, ki bo 
nemudoma dostopal do servisnih parametrov 
in opravil podrobno diagnostiko na daljavo z 
vpogledom tako v hidravlični, kot v hladilniški 
del sistema.

• Neprekinjen nadzor nad delovanjem.

• Obveščanje o napakah - v primeru težav boste 
nemudoma obveščeni.

• Možnost daljinske diagnostike in odprave 
napak s strani serviserja.

• Vsi podatki so shranjeni na zunanjem 
strežniku - dostop s katerega koli računalnika.

• Možnost upravljanja več sistemov in možnost 
določitve več uporabnikov enega sistema.

• Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.



Popoln nadzor.
Online vam omogoča daljinsko upravljanje 
toplotne črpalke. S koledarsko funkcijo lahko 
znižate temperaturo, ko ste odsotni in 
zagotovite prijetno topel dom pred vrnitvijo s 
poti - s tem si zagotovite dodatno zmanjšanje 
stroškov ogrevanja.
V primeru predčasne vrnitve s poti, brez težav 
- preko Online preprosto zagotovite prijetno 
temperaturo v hiši, ko to želite.



• Upravljanje toplotne črpalke kjerkoli že ste.

• Možnost prilagoditve temperature in drugih  
parametrov delovanja.

• Koledarska funkcija - dovolite, da Online 
upravlja z energijo, ko vas ni doma.

• Dnevnik dogodkov vam omogoča vpogled v 
zgodovino aktivnosti.



Thermia Online modul pošilja vse podatke iz 
toplotne črpalke na strežnik, kar vam 
omogoča dostop, nadzor in upravljanje 
toplotne črpalke s katerega koli računalnika, 
pametnega mobilnega telefona ali tabličnega 
računalnika - preko aplikacije Thermia Online 
ali preko spletne strani. Število uporabnikov 
ene toplotne črpalke ni omejeno, kot tudi ne 
število toplotnih črpalk, do katerih lahko vsak 
uporabnik dostopa.

Kako deluje:



Thermia Online je povezan v svetovni splet 
preko vaše obstoječe širokopasovne 
povezave, torej brez dodatnih mesečnih 
stroškov za prenos podatkov. Če povezave 
nimate (npr. počitniška hiša), jo je možno 
vzpostaviti preko zunanjega 3G/4G mobilnega 
modema.

Aplikacija Thermia Online za iPhone in 
Android je na voljo v App Store ali Google Play 
trgovini.
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Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:

Preizkusite Thermia Online!

www.online.thermia.se
uporabnik: demo
geslo: thermiademo

www.online.thermia.se/mobile
s klikom na gumb Demo

Slovenski jezik

Brezplačna aplikacija

080 20 65


