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TEPELNÉ ZDROJE DE DIETRICH
A TAHOMA®
• kompletní systém automatizace
domácnosti v sobě zahrnuje řízení
vytápění a přípravu teplé vody
• pro dokonalý přehled o Vašem topném
systému včetně kontroly energetických
úspor

www.dedietrich.cz

Innovens

Modulens G

Závěsné kondenzační kotle Innovens, stacionární kondenzační kotle Modulens G,
tepelná čerpadla De Dietrich vzduch-voda HP Inverter a tepelná čerpadla
země-voda GSHP jsou všechny kompatibilní s domácím inteligentním systémem
TaHoma® de Somfy.
Všechny jsou vybaveny regulátorem Diematic iSystem, který Vám umožní dálkově ovládat své
vytápění a ohřev vody pro maximální pohodlí a úspory.

Tepelné zdroje De Dietrich a rozhraní TaHoma®
s intuitivním ovládáním
Užijte si komfort a spravovujte svá domácí zařízení z domova nebo na dálku
včetně Vašeho vytápění.

Systém TaHoma® je jednoduché a intuitivní
ovládací rozhraní, které centralizuje kontrolu
a řízení všech programovatelných zařízení na něj
v domě přípojených:
rolety, vrata, garážová vrata, osvětlení, alarm,
vytápění ...

Ovládání těchto zařízení se provádí z počítače
na webových stránkách www.somfy.cz nebo
také ze smartphonu nebo tabletu. Mobilní
aplikace jsou zdarma ke stažení pro operační
systémy iOS a Android.

GSHP

HP Inverter

Ovládejte dálkově své své zařízení De Dietrich pro vytápění a ohřev vody
Zobrazení aktivního režimu, úprava nastavení topného okruhu, nastavení teploty na nejbližší dobu,
nastavení požadované teploty přizpůsobené životnímu stylu, aktivace módu dovolené ... a mnoho
dalšího. Všechny tyto funkce jsou přístupné na dálku.

Neočekávané situace
Naprogramovali jste si špatně vytápění? Máte
mnoho hostů a potřebujete více teplé vody?
Jedním kliknutím můžete rychle nabít zásobník
teplé vody a vyřešit tak rychle neočekávané
situace.

Zobrazení teploty
Vašeho bytu
Je možné řídit teplotu Vašeho bytu v aktuálním
okamžiku, změřit její aktuální vývoj a porovnat s historií, regulační systém a jeho řízení
vytápění Vám poskytuje optimální pohodlí
a úspory energie.
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Soubor funkcí pro řízení a regulaci vytápění v rámci systému domácí automatizace je
možné provádět přes rozhraní kotle De Dietrich, který komunikuje se zařízením TaHoma®.
Vše je připojeno k modemu internetu.

PRO VÍCE INFORMACÍ SE OBRAŤTE NA
obchodně technické poradce De Dietrich
SERVICE CONSOMMATEURS

nebo kontaktujte službu pro zákazníky Somfy:
www.somfy.cz/kontakt/kontaktni-formular
nebo si prohlédněte fórum „somfy“:
www.somfy.cz/otazky-odpovedi-tipy/otazky-a-odpovedi/na-co-se-nas-nejvic-ptate
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