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EN GENNEMTÆNKT LØSNING

Det er nemt at være smart
med den nye S-serie
Kravene til alt det, vi skal nå i hverdagen, bliver hele
tiden højere. Vi ønsker at gøre din tilværelse enklere.

• Fuld kontrol over dit energiforbrug via din telefon
og tablet.

Den nye S-serie fra Vølund Varmeteknik A/S har et
elegant nyt design med en låge, som du åbner med et
tryk. Den opdaterede grænseflade styres nemt med en
touchscreen. Og den kan opkobles trådløst til myUplink,
der giver nem overvågning og styring, uanset hvor du
er. Den understøtter også stemmestyring, hvilket gør
den til en naturlig del af dit opkoblede hjem.

• Indbygget trådløs opkobling til dit Smart Home og
tilslutning til myUplink.

Det opkoblede operativsystem gør, at alle processer
fungerer problemfrit. Ved at indstille temperaturen
efter dine daglige vaner får du maksimal komfort og
minimalt energiforbrug. Både grønnere og billigere.
Alt hvad du skal gøre er at læne dig tilbage og
slappe af.
Vi gør det nemt at være smart.

• Energibesparende smart teknik for maksimal komfort.
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Den nye S-serie
Apps og webplatform, som er tilpasset til både brugere og installatører
I forbindelse med lanceringen af S-serien har vi gjort
vores digitale platform smartere end nogensinde.

To separate apps – en til brugerne og en til installatørerne – sikrer problemfri interaktion for både
slutbrugerne og teknikerne. Det har aldrig været
enklere at installere og anvende en varmepumpe.

Komfort ved hjælp af
opkobling
Vi bestræber os altid på at maksimere effekten af hvert eneste
produkt, samtidig med at vi fokuserer på systemet som helhed
ved hjælp af den problemfri opkobling. Dermed kan vi tilbyde
dig et bredt sortiment af smarte og højeffektive produkter, som
forsyner dit hjem med køling, varme, ventilation og varmt vand.
Ved at hente energi fra naturen kan du skabe det perfekte
indeklima i din bolig med minimal påvirkning af miljøet.
Det er det allervigtigste for os.
En gennemtænkt løsning.
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