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Aplikácia IR Client pre mobilné zariadenia
Aplikácia IR Client je určená pre jednoduchý prístup k webovým službám regulátora Regulus IR 12 CTC. V jednotlivých 

štvorcoch potom môžete jednoducho zmeniť požadovanú teplotu v izbe alebo riadiť intenzitu vetrania v dome. Je 
možné taktiež meniť požadovanú  teplotu vody alebo spustiť okamžitú cirkuláciu ohriatej pitnej vody.

Aplikaciu je možné používať v miestnej wifi sieti aj vzdialene prostredníctvom internetu. Doma tak môžete ovládať svoj 

dom z mobilu vo vašej wifi sieti aj bez pripojenia k internetu. Cez internet môžete váš dom ovládať odkiaľkoľvek.

Využiť ju môžu vlastníci regulátorov IR12, ktorí používajú mobilný telefón alebo tablet s operačným systémom Android. 

Je voľne k stiahnutiu v Google Play. Pre iPhone a iPad bude k dispozícii okolo roku 2018.

Viac o regulátore IR 12 CTC

Inteligentný regulátor IR 12 CTC dokáže riadiť zdroje tepla v dome, ohrev vody, celý vykurovací systém a novo aj 
vetranie objektu s rekuperáciou tepla.

Vlastnosti:

• Riadi niekoľko zdrojov tepla - tepelné čerpadlo, solárny systém, elektrokotol, plynový kotol, krbovú vložku.

• Riadi až 6 vykurovacích okruhov na rôzne teploty, prípravu aj cirkuláciu ohriatej pitnej vody aj ohrev bazéna.

• Riadi vetranie s rekuperáciou tepla.

• Ovládanie regulátora z počítača, tabletu aj telefónu.

• Jednoduché ovládanie aj pomocou izbových jednotiek.

• Vzdialené servisné zásahy bez osobnej návštevy servisného technika.

• Možnosť získať predĺženú záruku 7 rokov na kompresor tepelného čerpadla. 
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Vstup do menu Odhlásenie

Priestor pre chybové hlásenia

Názov zóny a vstup do menu zóny

Ovládanie zóny:

Tlačidlami + a – je možné zmeniť 

požadovanú teplotu 

Okamžitá cirkulácia OPV: 
Spustenie cirkulačného čerpadla 

po nastavenú dobu. 

Tlačidlami + a – je možné dobu 

upraviť.

Dočasné zvýšenie výkonu 

vetrania: Spustenie vyššieho 

výkonu vetrania po nastavenú 

dobu.

Tlačidlami + a – je možné dobu 

upraviť.

Aktuálna vonkajšia teplota

Aktuálny stav zóny:

ON/OFF – zapnuté/vypnuté
/ - režim komfort/útlm 

Aktuálna teplota v zóne

Aktuálny stav cirkulácie OPV: 
ON/OFF – zapnuté/vypnuté
/ - režim komfort/útlm 
Stav cirkulačného čerpadla

- v prevádzke/vypnuté

Aktuálny stav vetrania: 
ON/OFF – zapnuté/vypnuté
/ - režim komfort/útlm 

Aktuálny výkon jednotky
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