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Aplikace IR Client pro mobilní zařízení

Více o regulátoru IR 12 CTC

Aplikace IR Client je určena pro snadný přístup k webovým službám regulátoru Regulus IR 12 CTC. V jednotlivých dlaždicích 

pak můžete jednoduše změnit požadovanou teplotu v pokoji nebo řídit intenzitu větrání v domě. Lze také měnit požadovanou 

teplotu vody nebo spustit okamžitou cirkulaci teplé vody.

Aplikaci je možné používat v místní wifi síti i vzdáleně prostřednictvím internetu. Doma tak můžete ovládat svůj dům 

z mobilu ve vaší wifi síti i bez připojení k internetu. Přes internet můžete váš dům ovládat odkudkoli.

Využít ji mohou vlastníci regulátorů IR12, kteří používají mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android. 

Je volně ke stažení v Google Play. Pro iPhone a iPad bude k dispozici koncem roku 2018.

Inteligentní regulátor IR 12 CTC dokáže řídit zdroje tepla v domě, ohřev vody, celý otopný systém a nově i větrání objektu 

s rekuperací tepla.

Vlastnosti:

• Řídí několik zdrojů tepla - tepelné čerpadlo, solární systém, elektrokotel, plynový kotel, krbovou vložku.

• Řídí až 6 topných okruhů na různé teploty, přípravu i cirkulaci teplé vody i ohřev bazénu.

• Řídí větrání s rekuperací tepla.

• Ovládání regulátoru z počítače, tabletu i telefonu.

• Jednoduché ovládání i pomocí pokojových jednotek.

• Vzdálené servisní zásahy bez osobní návštěvy servisního technika.

• Možnost získat prodlouženou záruku 7 nebo 10 let na kompresor tepelného čerpadla.
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Vstup do menu Odhlášení

Prostor pro chybová hlášení

Název zóny a vstup do menu zóny

Ovládání zóny:

Tlačítky + a – lze změnit 

požadovanou teplotu 

Okamžitá cirkulace TV:

Spuštění cirkulačního čerpadla 

po nastavenou dobu. 

Tlačítky + a – lze dobu upravit.

Dočasné zvýšení výkonu větrání:

Spuštění vyššího výkonu větrání 

po nastavenou dobu.

Tlačítky + a – lze dobu upravit.

Aktuální venkovní teplota

Aktuální stav zóny:

ON/OFF – zapnuto/vypnuto

/ - režim komfort/útlum

Aktuální teplota v zóně

Aktuální stav cirkulace TV:

ON/OFF – zapnuto/vypnuto

/ - režim komfort/útlum

Stav cirkulačního čerpadla

 - v provozu/vypnuto

Aktuální stav větrání:

ON/OFF – zapnuto/vypnuto

/ - režim komfort/útlum

Aktuální výkon jednotky
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