Kommunikationsmodul WCM-COM home:

Ha kontroll över din värme
via datorn, surfplattan eller mobilen
Det är tillförlitlighet.

Kommunikationsmodul WCM-COM home:
den säkra uppkopplingen hemma och på språng
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Systemstruktur

WCM-COM home fungerar som
värmeanläggningens gränssnitt mot
internetroutern. Det gör att man kan
kommunicera med värmestyrningen
både inom det egna hemnätverket
och mobilt.
Mobilappen
Med appen ”Weishaupt värmestyrning”
kan vi nu erbjuda möjligheten att enkelt
styra värmeanläggningen via en smart
mobil. Nu kan viktiga funktioner i
värmeregleringen göras mobilt, t.ex. att
ändra börtemperaturen för uppvärmning och varmvatten eller att ändra de
tidsinställda programmeringarna.
Om en solfångaranläggning också styrs
via värmeregleringen kan även information om kollektortemperatur, aktuell
effekt samt, med hjälp av stapeldiagram,
utnyttjad solenergi de senaste fjorton
dagarna respektive de senaste tre åren
visas.
Appen är kostnadsfri och finns tillgänglig för Android- och iOS-telefoner i
både Google Play och App Store. Med

en fast månadsavgift för den redan befintliga internetuppkopplingen hemma
och mobilt så tillkommer inga extra löpande kostnader.
Hög säkerhet
Anslutningen till servern sker via en
TLS-kryptering vilket sörjer för en hög
datasäkerhet.
Den individuella säkerheten skyddas
också eftersom inga personliga data
sparas.

Det är till och med möjligt att få fram
register och en grafisk framställning
över temperaturförlopp över en längre
tidsperiod: ett idealiskt verktyg för en
riktad optimering av värmeanläggningen. I händelse av en störning kan ett informationsmejl skickas till valfria mejladresser, t.ex. direkt till värmeinstallatören.

Flexibla åtkomstmöjligheter
Flera personer kan ha åtkomst till en
värmeanläggning via sina smarta mobiltelefoner, samtidigt kan flera värmeanläggningar styras av en och samma
mobil.
Ytterligare användningsområden
WCM-COM är mer än bara ett gränssnitt för routern. Med en vanlig internetbrowser kan man inom sitt eget
hemnätverk få åtkomst till webbsidor
som finns sparade i WCM-COM. Det
gör att i stort sett alla parametrar i reglersystemet kan visas och ändras.
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Display över de viktigaste
värdena på startsidan

Inställningar tidsprogram
för flera värmekretsar
och värmecykler

Display över ärvärden för
en ansluten solfångaranläggning

Display över nyttjad solenergi från en ansluten
solfångaranläggning

Ha full kontroll över ditt värmesystem med Weishaupts app

Funktioner i appen
Visa aktuella värden som t.ex:
• utomhustemperatur
• varmvattentemperatur
• inomhustemperatur
I kombination med Weishaupt solfångaranläggning och WCM-Sol:
• kollektortemperatur
• solfångareffekt
• utvunnen solenergi
• solfångarstatistik
Display och ändringar:
• börtemperatur inomhus
• driftsätt
• närvarofunktion
• börtemperatur varmvatten
• tidsinställda program för varmvatten och uppvärmning

Alla relevanta temperaturförlopp kan registreras och presenteras enkelt och överskådligt

Weishauptgruppen

Produktion av värmesystem i Schweiz vid
Weishaupts dotterbolag Pyropac AG, Sennwald

Styrsystem för fastigheter från Neuberger
Gebäudeautomation, Rothenburg o. d. T.

Energi- och brunnborrning med dotterbolaget
BauGrund Süd, Bad Wurzach

Weishaupts brännare, kondenserande
system, värmepumpar, solfångarteknik
och byggnadsautomation finns överallt – från Zugspitze, ombord på lyxkryssare och ända bort till Folkets stora
hall i Kina.

der Tauber täcks hela spektrat inom
moderna styrsystem för fastigheter in.
Till Weishauptgruppen hör även
BauGrund Süd GmbH, ett företag som
räknas som ett av de ledande borrföretagen i Europa och erbjuder energi- och
brunnborrning för värmepumpssystem i
de länder där de finns representerade.

produktionskontroll samt snabb och
professionell service garanterar
Weishaupts legendariska tillförlitlighet.

Tillförlitlighet, precisionsarbete och service utmärker det familjeägda teknologiföretaget, grundat av Max Weishaupt i
sydtyska Schwendi 1932 och som med
sina filialer och dotterbolag idag finns
representerat i 60 länder.
Produktionen av små, mellanstora och
stora brännare samt automatikskåp
ligger än i dag i Schwendi.
I Weishauptkoncernen ingår även
Pyropac AG som ligger i schweiziska
Sennwald, där kondenserande pannoch beredarsystem tillverkas.
Tillsammans med företaget Neuberger
Gebäudeautomation i Rothenburg ob

Weishaupt Svenska AB
Box 601 (Enhagsvägen 10)
187 26 Täby
Telefon 0 8-768 05 40
Telefax 0 8-768 05 63
www.weishaupt.se
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Det är tillförlitlighet.

I det egna forsknings- och utvecklingsinstitutet vid huvudsätet i Schwendi pågår en kontinuerlig vidareutveckling och
optimering av Weishaupts produkter
sedan 1962. Motivationen är det tekniska försprånget, som hela tiden höjer
ribban inom branschen.
Även en hög investeringsvilja säkerställer det nödvändiga försprånget i en
hård konkurrens. Därför har flera miljoner Euro investerats i nya produkter
och i utbyggnaden av tillverkningen
under de senaste åren. En petnoga

Weishaupt produktutbud omfattar:
• små, medelstora och stora brännare
• kondenserande pannsystem för gas
och olja
• energimagasin
• varmvattenberedare
• solfångarsystem
• värmepumpar med tillhörande
energi- och brunnanläggningar
• system för byggnadsautomation

