
Komfort je dnes jednoduchý.
A bezpečný zároveň.

ViCare. Aplikace pro vaše vytápění.

VICARE App



ViCare:
v přímém kontaktu
s vaším topným systémem.
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Člověk je jednoduše klidnější, když je o všechno postaráno bez

toho, aniž by se musel starat sám. Nyní za vás převezme starost 

aplikace ViCare. S její pomocí můžete své vytápění ovládat 

a kontrolovat pohodlně ze svého chytrého telefonu bez ohledu 

na to, kde se právě nacházíte.

Pomocí aplikace ViCare komunikujete se svým vytápěcím sys-

témem, kterému můžete zadat požadované časy pro vytápění. 

Topný systém vám zase přes ViCare oznámí, zda je s ním všechno 

v pořádku. Oznámí vám nejbližší termín pro údržbu a případné po-

ruchy ohlásí přímo servisnímu technikovi. Přečtěte si na následují-

cích stránkách, co všechno může aplikace ViCare nabídnout.



Co mi aplikace
ViCare nabízí?
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Prostřednictvím aplikace ViCare máte svůj vytápěcí

systém pod kontrolou – to platí také pro spotřebu energie. 

ViCare poskytuje kontrolu nad aktuálním stavem vašeho topné-

ho systému. Znamená to pocit jistoty. ViCare však toho dokáže 

mnohem víc. Například si můžete přizpůsobit časy vytápění vašim 

individuálním potřebám a navíc ještě ušetříte náklady na vytápění.

Profitujte také z těchto výhod:

�  Stav zařízení na první pohled: spolehlivost a v reálném čase.

�  Automatizované krátké informační push zprávy s popisem 

stavu: přímé přepojení na odbornou servisní firmu.

�  Úspora nákladů: inteligentní asistent nákladů na vytápění.

�  Intuitivní obsluha: dostupné bezplatně pro systémy iOS a Android.

�  Všechny funkce v demo režimu: bez přihlášení je možné otesto-

vat na webové stránce: www.viessmann.cz/vicare

Vyšší bezpečnost,
vyšší komfort a nižší
náklady na vytápění.



Jak to vlastně funguje?

Odborná

topenářská firma
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Pro aplikaci ViCare potřebujete jen bezdrátovou síť a chytrý 

telefon. 

Instalace aplikace ViCare je jednodušší než u mnohých telefon-

ních připojení. Kompaktní bezdrátový modul Vitoconnect 100

(o rozměrech pouze 10 x 10 cm) se připojuje přímo pomocí konek-

toru na regulaci Vitotronic. Díky funkci Plug&Play se tento modul 

propojí s vytápěním a registruje se. K tomu stačí naskenovat QR 

kód pomocí chytrého telefonu. Vitoconnect 100 je kompatibilní 

s koncovými mobilními zařízeními (chytrý telefon, iPad atd.) 

a operačními systémy pro verzi iOS 8.0 a Android 4.4 a vyšší. 

Při komunikaci je zajištěna maximální datová bezpečnost. Aplikace 

Vitoconnect 100 a ViCare podléhají platným předpisům na ochranu 

údajů spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a představují 

celosvětově nejpřísnější směrnice v této oblasti.

Velmi jednoduše.



Jak zajistí aplikace ViCare
bezpečný provoz vytápění?

Měření venkovní

teploty „live“

Informace, co právě

dělá váš topný systém

Komfort a příjemný

pocit přesně tak, jak 

to máte rádi
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Bezpečnost je již v ceně: ViCare zajistí dokonalý přehled.

Prostřednictvím aplikace ViCare víte kdykoliv, zda je s topným 

systémem vše v pořádku. Stejně jednoznačně, jako je tomu 

u semaforu. Aplikace vás informuje o provozním stavu vašeho 

topného systému. Zelená znamená: všechno v pořádku. Žlutá 

barva upozorňuje na požadovanou údržbu. Při červené barvě je 

nutno kontaktovat odborného partnera. V tomto případě se jedno-

duše zobrazí údaje o vaší odborné servisní firmě. Na přání může 

být tato firma přímo propojená s vaším vytápěcím systémem. 

Takto je možné rozpoznat poruchy včas, dobře se na ně připravit 

a eventuálně je opravit také „na dálku“. Tím se sníží náklady na 

zbytečné výjezdy pracovníků k vám domů.

Aplikace hlásí provozní stav
– přehledně jako semafor.

Nastal čas

pro údržbu

Váš odborný partner

se o to postará



Proč šetří aplikace ViCare
náklady na vytápění?
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Komfort a úspora energie:

v případě aplikace ViCare patří tyto pojmy k sobě.

Pomocí ViCare si můžete jednoduše zvolit a nastavit vámi požado-

vanou teplotu v místnosti. Když jste na cestách anebo jdete spát, 

tak teplotu jednoduše snížíte, abyste netopili zbytečně a neplýtvali 

tak energií. Kromě toho vám aplikace ViCare poskytne také množ-

ství tipů na možnost energetické úspory – a to přehlednou formou 

pomocí tlačítka na úvodní obrazovce displeje.

Protože ViCare ví, kdy jste
na cestách a kdy spíte.



Nemám všechny dny stejné. 
Dokáže se ViCare přizpůsobit 
mému rytmu?
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Ovládejte své vytápění individuálně.

Teplotu v místnosti můžete nadefinovat podle vašeho denního 

režimu. Všechny dny samozřejmě nejsou stejné – například proto, 

že si chcete přes víkend déle pospat. Teď přichází na řadu asistent 

časů vytápění. Pomocí něj můžete časy vytápění kdykoliv změnit 

anebo je nastavit individuálně pro každý den v týdnu. A pokud 

máte některý večer návštěvu, stačí jen zvolit režim „Dlouho 

teplo“ nebo při neplánovaném výletě zase jednoduše kliknout 

na režim „Na cestách“.

Ano, aplikace ViCare je
stejně flexibilní jako vy.



Je obsluha aplikace ViCare
jednoduchá?
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Čím jednodušší, tím lepší: intuitivní obsluha.

Pro maximální zjednodušení ovládání vašeho vytápění bylo grafic-

ké uživatelské rozhraní aplikace ViCare navrženo velmi jednoduše. 

Takto můžete vaše vytápění ovládat především intuitivně. Základ-

ní funkce, jako je volba individuální komfortní teploty či energetic-

ky úsporný provoz během vaší nepřítomnosti, se dají jednoduše 

nastavit. Pohybem prstu přez obrazovku můžete nastavit teplotu 

v místnosti a ťuknutím prstu přepínat mezi „Normálním provo-

zem“ a „Párty režimem“. Pomocí tlačítka rychlé volby můžete 

aktivovat režimy „Dlouho teplo“ a „Na cestách“.

Ano, jednoduchá obsluha
jako na chytrém telefonu.



Mohu pomocí aplikace ViCare
obsluhovat také svůj stávající
topný systém Viessmann?
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Novostavba anebo dodatečná instalace:

aplikace ViCare se nemusíte vzdát.

Společnost Viessmann aplikaci ViCare navrhla tak, aby ji bylo 

možné rychle a jednoduše instalovat také u stávajících topných 

systémů. Pomocí ViCare je proto možné ovládat plynové topné 

kotle vyrobené od roku 2004 a tepelná čerpadla vyrobená od roku 

2010, jejichž součástí je regulace Vitotronic. Výhodně, rychle 

a z libovolného místa.

Ano, aplikace ViCare řídí
plynové topné kotle značky
Viessmann již od roku 2004.



Kde je k dostání
aplikace ViCare?
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Kdo vám poskytne ViCare:

vaše kvalifikovaná topenářská firma.

Odborný partner Viessmann jde vždy po technické stránce 

s dobou a dobře ví, jak rychle a finančně nenáročně je možno 

aplikace ViCare a Vitoconnect 100 nainstalovat. ViCare je 

k dispozici ke stáhnutí pohodlně pomocí Google Play anebo 

Apple App Store. Zeptejte se ve vaší topenářské firmě a nechte 

si poradit. Odborného partnera ve vaší blízkosti naleznete na 

http://www.viessmann.cz/partner.

Ve vaší blízkosti – u vašeho
kvalifikovaného odborného
partnera Viessmann!



Viessmann, spol. s r.o.

Plzeňská 189

252 19  Chrášťany

tel.: 257 090 900 

fax: 257 950 306

www.viessmann.cz
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Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem. 
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou 
být pouze ilustrativní či neaktuální. 
Technické změny vyhrazeny.


