JULIA

SYSTEM ZDALNEGO NADZORU KOTŁÓW FERROLI
• KOMUNIKACJA ZA
POŚREDNICTWEM
SIECI GSM

• WYGODNA APLIKACJA DO

ZARZĄDZANIA INSTALACJĄ
GRZEWCZĄ

• ODCZYT BIEŻĄCYCH

PARAMETRÓW KOTŁA,
INSTALACJI I TERMOSTATU

• USTAWIANIE TEMPERATUR
SYSTEMU

• POWIADOMIENIE

O USTERKACH WRAZ
Z ICH IDENTYFIKACJĄ

• NIEZAWODNE DZIAŁANIE
Na ilustracji: ekran aplikacji systemu JULIA z odczytem parametrów.

SYSTEM ZDALNEGO NADZORU „JULIA”
KOMFORTOWA OBSŁUGA KOTŁÓW FERROLI
System zdalnego nadzoru JULIA to niepozorne urządzenie, które
podłączane jest pomiędzy kocioł i termostat. Uczestniczy w komunikacji między nimi, a także jest w stanie wpływać na pracę kotła oraz
zbierać informacje o jego pracy. Dzięki wbudowanemu modemowi
GSM, JULIA na bieżąco informuje użytkownika o aktualnych zdarzeniach oraz pozwala na zdalną kontrolę kotła.

Cechą charakterystyczną systemu JULIA jest fakt, iż do komunikacji
wykorzystuje ona sieć GSM i nie wymaga połączenia z internetem.
Zatem zdalna kontrola odbywa się za pomocą SMS, lub wygodnej
aplikacji dostępnej na system Android. W dowolnym momencie można
np. sprawdzić parametry instalacji, zmienić nastawy lub zrestartować
kocioł w przypadku otrzymania powiadomienia o usterce. JULIA posiada
szereg zabezpieczeń, dzięki którym system działa naprawdę niezawodnie.

Kontrola parametrów
udostępnianych przez
kocioł i termostat.
Powiadomienia
o usterce urządzenia.
Wszystkie informacje
zawsze "pod ręką"
Niezawodne działanie
i bezpieczeństwo.

PODŁĄCZ PRZEWODY,
WŁĄCZ SYSTEM I… GOTOWE!
System zdalnego nadzoru JULIA
cechuje się prostą budową i bardzo
łatwą instalacją. Jednostka centralna posiada jedno wyjście przekaźnikowe wł./wył. do dowolnego
wykorzystania, z możliwością włączenia czasowego w zakresie od
1 sekundy do 24 godzin. Oprócz
niego do dyspozycji są również
dwa bezpotencjałowe wejścia cyfrowe, które można dowolnie wykorzystać np. do odczytu czujnika
i wysłania komunikatu SMS
o zmianie statusu.

Instalacja systemu JULIA jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć
przewody z termostatu oraz kotła do odpowiednich zacisków
jednostki centralnej… i gotowe!
Konfiguracja aplikacji systemowej jest również łatwa i raczej nie
sprawi nikomu żadnego problemu.

ZALETY:
• Komunikacja za pośrednictwem
sieci GSM przy pomocy SMS
lub aplikacji do zarządzania
instalacją grzewczą dostępnej
na smarfony z systemem Anrdoid.
• Odczyt bieżących parametrów
kotła i termostatu.
• Powiadomienie o usterkach
wraz z ich identyfikacją.
• Możliwość kasowania usterek
kotła, w tym usterek palnika.
• Zdalne włączanie oraz
wyłączanie ogrzewania
• Ustawianie temperatury ciepłej
wody, centralnego ogrzewania
oraz temperatury pokojowej.
• Niezawodne działanie.

JULIA – jednostka centralna

FUNKCJE:

Zmiana nastaw

•
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Odczyt temp. pokoju.1
Odczyt nastawionej temp. pokoju.1
Ustawianie temp. pokoju.2
Odczyt temp. zewnętrznej.3
Odczyt temp. ciepłej wody.
Ustawianie temp. ciepłej wody.
Odczyt ciśnienia wody.
Odczyt temp. powrotu.3
Odczyt przepływu ciepłej wody.3
Odczyt nastawionej temp.
w drugim obiegu grzewczym.3
• Odczyt temp. kolektorów
słonecznych oraz temp. zbiornika
kolektorów słonecznych.4
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Odczyt parametrów

Informacje szczegółowe

Aplikacja systemu zdalnego
nadzoru JULIA
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Dostępne dla termostatów OpenTherm.
Dostępne dla termostatów OpenTherm
z funkcją zdalnego sterowania.
Dostępne dla kotłów posiadających tę funkcję.
Dostępne dla instalacji z kolektorami słonecznymi
sterowanymi przez automatykę kotła.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz różnic w kolorach.
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