
Dovolite mi, da se 
predstavim  
- Vaillant eRELAX.

Sliši se noro, a 
imam več kot 
140 let izkušenj.

Ogrevanje Hlajenje Obnovljivi viri energije

eRELAX - Brezžični nadzor in aplikacijaeRELAX - Brezžični nadzor in aplikacija

Vaillant eRELAX - nadzor temperature, 
stroškov in porabe energije.

Poiščite in raziščite Vaillant 
eRELAX preko naših brezplačnih 
aplikacij.

Uporabite lahko tudi QR kodo kot 
bližnjico do naše spletne strani 
www.vaillant.si, kjer se nahajajo 
dodatne informacije.

Vaš Vaillant partner:

Spoznajte me bolje.

Sprostite se. Ko je govora o natančnem upravljanju 
ogrevanja in tople vode v vašem domu, vam naša 
enostavna aplikacija omogoča upravljanje delovanja 
vaše naprave preko Wi-fi brezžičnega dostopa 
kadarkoli, od kjerkoli.

Uživajte. Vse vam je na dosegu rok.

Topla voda in ogrevanje, ko vi to želite. Z več kot 
140 let izkušenj blagovne znamke Vaillant.

Namestite. Da, vsi imamo svoje navade.

Vi odločate kdaj želite ogrevanje in toplo vodo. 
Prilagodite delovanje vašem življenskem stilu.

Optimizirajte. Ker vi lahko naredite razliko.

Ponovno preverite svoje nastavitve in nastavite 
svoje lastne parametre detajlno in natančno.

Varčujte. Kadar le lahko.

Vzdržujem toploto vašega doma in varčujem vaš 
denar. Zato ker ne delujem, ko vas ni doma ali ko 
spite.

Upravljajte. Od kjerkoli.

Takojšen dostop. Brezžično preko pametnega 
telefona, tablice ali računalnika preko Wi-Fi 
brezžične povezave v vašem domu.

Spreminjajte. Ko počnete druge stvari.

Vsi imamo načrte. A včasih se spremenijo, zato 
spremenite razpored. Ker vi to lahko.

Spremljajte. Vedno boste vedeli kaj se dogaja.

Preverite svojo porabo elektrike in plina. Včeraj. 
Prejšnji teden. Prejšnji mesec. Ali ravno sedaj. 
Obvestilo prejmete v primeru nepričakovanih 
dogodkov.
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Popolna temperatura

Želena temperatura bo dosežena, ampak le takrat, 
ko je to zares potrebno. Nima smisla, da stalno 
delujem. V bistvu je to moja glavna naloga.

Prilagajanje delovanja vremenu

Spremljam tudi vremenske podatke preko 
interneta, zaradi predvidevanja sprememb zunanje 
temperature. S tem se preprečuje hlajenje ali 
pregrevanje prostora, če je zunaj topleje. Varčujem 
z energijo v vsakem primeru.

Modulacija delovanja naprave

Delam na tako nizkih temperaturah kot le morem. 
Ni potrebe po celodnevnem vžiganju in ugašanju 
ter s tem po nepotrebni porabi energije, ko lahko 
veliko bolj učinkovito delam z enakomernim 
prilagodljivim delovanjem.

Vaillant nadzor na daljavo

Varna in hitra podpora preko našega edinstvenega 
sistema za oddaljen nadzor.

Zima ali poletje

Ščitim vas pred mrazom v času zime, a v času 
toplih dni bom gretje izključil.

Povejte mi kaj o sebi.
Jaz sem len,
medtem ko vi delate.

Pripravljen sem, 
takrat kot vi.

Ni potrebe, da mi 
pošiljate razglednico.

Kdaj pričnete vaš delovni dan? Kdaj zaključujete 
z delom? Kakšen je vaš teden? Začnimo s tem, 
zatem pa nastavimo tudi vaše osebne časovne 
programe, za delovne dneve, vikende ali tedne. 
Potem ko me programirate lahko name pozabite. 
Ogrevanje in topla voda bosta pripravljena.

Moja naloga je da je vaš dom topel. Ampak 
sem len. Zato delam z minimalnim naporom in 
z najmanjšo potrebno količino energije. Zaradi 
prihrankov seveda in vsakokrat me lahko preverite. 
Enostavno poglejte svojo energetsko statistiko.

V kolikor iznenada spremenite načrte , npr. se 
odločite večerjati zunaj in ne doma, me samo 
obvestite. Jaz bom varčeval z energijo, medtem 
ko vi uživate v hrani. Seveda, ko se vrnete bom 
pripravljen za delovanje, le sporočite mi svoj 
odhod iz restavracije.

Uživajte v letnem dopustu ali poslovnem 
potovanju. Jaz bom za vse poskrbel. V kolikor se 
kaj zgodi, vas bom obvestil. Zato ker sem vedno 
tu. Tudi ko vas ni. Samo javite mi kdaj se vračate 
in vse bo pripravljeno.


