T E P E L N Á Č E R PA D L A

TEPELNÁ ČERPADLA HOTJET
ŠETŘÍ, TOPÍ A CHLADÍ

Kotelna pod kontrolou - kdykoliv a kdekoliv.
Hotjet a Siemens uvádí OZS164 - Webový
server, který zpřístupní nastavování a
dohled nad provozem kotelny a tepelného
čerpadla z kteréhokoliv místa na Zemi.
Stačí k tomu připojení k internetu,
internetový prohlížeč a případně SIM karta.

Cena
OZS 164.13
6400,- Kč
Oproti běžné
ceně ušetříte:

20%
K čemu je webserver
Webserver OZS164.13 umožní vzdálené
monitorování a nastavování regulace RVS.

Pro koho je webserver určen:

Přes internet zpřistupní všechny parametry na
úrovni koncového uživatele a technika. Použít
můžete počítač nebo vhodně vybavené mobily,
jako je např. Apple iPhone. Druhý model
OZS164.23 navíc rozšiřuje možnosti nastavování
a monitorování o SMS zprávy.

Cílovou skupinou jsou výrobci, instalační a servisní firmy
a také domácí uživatelé:

Více uživatelů může k parametrům přistupovat
najednou. Přístup je zaheslován.
V určenou hodinu webserver pošle report. Stejně
tak upozorní při vzniklém problému. Zprávy jsou
zasílány emailem (OZS164.13) nebo GSM
(OZS164.23).
Tepelné
čerpadlo
Hotjet

Výhody pro montážní a servisní firmy:
• Dočasně instalovaným webserverem lze na dálku ladit
provoz technologie.
• Monitorování sníží počet cest na místo instalace
• Díky reportům a logování se snadno zjistí problém
• Chybu lze na detekovat na dálku

Výhody pro koncové uživatele:
• Dálkově můžete měnit druh provozu,
třeba při návratu z prázdnin
• Vzdáleně můžete měnit parametry
• Vždy se dozvíte jaký je stav kotelny, soláru, TUV, bazénu...
Model
OZS164.13/101
OZS164.23/101

Ovládání
webový prohlížeč
webový prohlížeč a SMS

dostupnost
skladem
volejte

Systémové požadavky
Webové ovládání:

Řídíci systém (RVS)

•PC s USB a ovladač RNDIS (pro spuštění)
•Internetová přípojka napojená na OZS164
•Pevná IP adresa nebo router s DynDNS

LPB/BSB
Ethernet

USB

SMS ovládání a monitorování

OZS164

• SIM karta
• PC s USB a ovladač RNDIS (pro spuštění)

Konfigurace a
poplachové emaily

GSM
pouze s OZS 164.23

Internet

Konfigurační,stavové
a poplachové SMS

Více informací na našich www stránkách nebo telefonicky

HOTJET CZ, s.r.o.
Průmyslová 966/21
747 23 Bolatice
Česká republika

Rozhraní
ETHERNET
ETHERNET & GSM

tel:
tel:
fax:

+420 731 501 293
+420 569 639 693
+420 734 300 225

Webový server vhodně
doplňuje servisní kufřík
Service tools OCI700.
V kotelně nemusí být
připojený počítač.

www.hotjet.cz
info@hotjet.cz

