
Система керування

Logamatic TC100.2



Розумний термостат
для вашого комфорту
Система керування Logamatic TC100.2 дозволяє керувати системою опалення на 
ходу: використовуйте ваш смартфон у будь-який час для зручного та легкого 
керування роботою опалювального контуру та встановлення температури ГВП, 
або отримання інформації про поточний стан роботи та енергоспоживання вашої 
системи опалення.
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4 | Технологія

Розумний контроль нагріву.
Забудьте все, що ви знали про регулятори опалення. Тому що Logamatic TC100.2 є 
революційно іншим: розумний регулятор з додатком робить керування опаленням справді 
легким і дозволяє вам комфортно контролювати окремі приміщення.

Зручна установка ...
Система керування Logamatic TC100.2 ідеально підходить для індивідуальних 
опалювальних систем з настінними газовими конденсаційними котлами. Вона проста в 
установці та не потребує ніяких додаткових спеціальних знань чи навичок. Мобільний 
додаток MyMode від Buderus швидко завантажується, легко налаштовується та 
пов'язується з опалювальною системою.

... інтуїтивне керування
Після встановлення та налаштування кімнатного термостату, у вас є різні способи 
інтерактивного «спілкування» з вашою системою опалення - за допомогою сенсорного 
екрану розумного термостату або повного набору функцій  мобільного додатку. 
Вбудований датчик наближення до сенсорного екрану автоматично активує кімнатний 
термостат. Всі найважливіші функції можна знайти за допомогою тільки одного дотику. Ви 
можете регулювати температуру в приміщенні та керувати режимом ГВП за допомогою 
інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Існують також різні інші способи керування, наприклад, 
«присутність вдома» або автоматичний чи ручний режим роботи. Кімнатний термостат 
легко підключається до домашньої WLAN мережі і, таким чином, системою опалення 
можна легко керувати з вашого смартфона.



Індивідуальне керування 
температурою.

Виявлення присутності 
Регулятор реєструє, коли ви знаходитеся вдома, і автоматично налаштовує опалення відповідно до вашого 
щоденного режиму — вам не потрібно більше нічого робити. Опалення працює тільки тоді, коли вам це 
дійсно потрібно. Економія енергії може бути такою легкою!

Погодозалежне керування опаленням.
Крім ручного налаштування кімнатної температури, ви можете також вибрати режим  керування 
опалювальною системою за температурою зовнішнього повітря та автоматичне визначення температури 
нагріву. Якщо датчика температури зовнішнього повітря немає, розумний термостат використовує дані про 
погоду для поточного місцеположення з Інтернету, забезпечуючи тим самим потрібну температуру, а також 
більш ефективну роботу нагріву - відповідно до температури зовнішнього повітря.

Індивідуальні параметри для кожного приміщення.
21 °C у вітальні, 24 °C у ванній кімнаті та 18 °C у спальні — з Logamatic TC100.2 можна легко регулювати 
температуру окремо у кожній кімнаті. Ви просто вводите бажану температуру для кожної кімнати, цього 
достатньо. Єдине, що потрібно з додаткової техніки, це безпровідні термоголовки радіаторів Bosch.

Привабливий і практичний з функцією підсвічування Ambient Light.
Logamatic TC100.2 підтримує зв'язок не лише через додаток, але й через підсвітку. Як тільки ви надішлете в 
систему опалення команду нагрівання, щоб збільшити температуру, вона засвітиться на одну секунду 
помаранчевим, а якщо оберете зменшення — синім. Якщо ви вийдете з будинку, зелена лампочка 
засвітиться на одну секунду, щоб показати, що опалення автоматично перемкнулося в режим 
енергозбереження. Червоне світло означає, що в системі опалення виникла помилка. Якщо все працює 
нормально, підсвічування залишається вимкненим.
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Розширені настройки за допомогою 
програми MyMode.
Вся інформація про параметри опалювальної системи доступна в мобільному додатку Buderus MyMode. 
Найбільш важливі функції можна швидко і зручно налаштувати безпосередньо з кімнатного термостату - 
бажану кімнатну температуру, автоматичний або ручний режим роботи, режим ГВП, пристуність вдома.

Багато не потрібно.
Щоб використовувати Logamatic TC100.2 разом з безпровідними термостатами радіаторів, вам потрібен 
сумісний настінний газовий конденсаційний котел, маршрутизатор безпровідної локальної мережі з 
підключенням до мережі Інтернет та смартфон зі встановленим мобільним додатком Buderus MyMode. 
Якщо у вас опалювальний котел іншого вирбоника можливо використовувати адаптер для підключення 
розумного термостату Logamatic TC100.2.

Надійно підключений.
Для забезпечення високого рівня безпеки всі персональні дані користувача і дані про опалювальну систему 
зберігаються тільки в самому кімнатному термостаті і на вашому смартфоні. Крім того, ви можете 
використовувати систему керування Logamatic TC100.2 тільки у вашій власній безпровідній локальній 
мережі (без доступу в Інтернет). Якщо підключення до мережі Інтернет тимчасово недоступне, система 
керування Logamatic TC100.2 продовжує використовувати останні налаштування.

Комфорт відповідно до вашого ритму життя.
Logamatic TC100.2 має індивідуальні налаштування часових програм опалення та ГВП, з яким ви отримуєте 
бажану кімнатну температуру відповідно до вашого власного ритму життя. Зрозуміле меню в додатку 
Buderus MyMode дозволяє зручно встановити бажану температуру. Функція інтелектуального виявлення 
присутності користувача вдома забезпечує ще більшу ефективність роботи опалювальної системи. Завдяки 
геолокації вашого смартфону та поточного місцезнаходження система керування визначає, коли ви, 
ймовірно, повернетесь додому. Тому система опалення вмикається лише тоді, щоб комфортно нагріти 
будинок, коли ви будете вдома. Завдяки цій функції ви додатково заощаджуєте до 21% витрат на опалення.

Ефективність використання енергії.
Система керування веде облік витрати газу для опалення та ГВП. Інформація про споживання доступна за 
вашим бажанням: за день, за рік або сукупно в кВт, м³ або грн. Щоб бути впевненим щодо рівня витрат, ви 
можете встановити цільовий рівень, який буде відображений на графіку споживання газу. Інформація щодо 
поточного споживання газу, показує вам, де є можливість додаткового заощадження енергії, щоб зменшити 
витрати на опалення та ГВП.
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Мобільний додаток Buderus MyMode: для керування 

системою опалення за допомогою смартфона.

Для отримання додаткової інформації, просто відскануйте QR-код.

www.buderus-logamaticTC100.com



Системи опалення з 
майбутнього

Як постачальник комплексних рішень Buderus надає тільки ретельно підібрані та узгодженні 
системні компоненти. Незалежно від запропонованого рішення воно буде технічно 
досконалим та підібраним саме під індивідуальні особливості та вимоги конкретної 
опалювальної системи. Усі компоненти, що пропонуються, є ідеально узгодженими між собою 
та забезпечують ефективну, надійну та безвідмовну роботу опалювальної системи.

Короткий огляд переваг:
■ розумний термостат з підтримкою керування через Інтернет

■ зручний та зрозумілий інтерфейс керування для користувача
■ гнучке управління за допомогою мобільного додатка і смартфона
■ інтелектуальні функції, такі як виявлення присутності, індикатор витрати, датчик наближення тощо

■ визначення температури зовнішнього повітря за допомогою датчика темератури або з Інтернету
■ швидкий та легкий монтаж

■ WLAN з'єднання з локальним маршрутизатором
■ захищене з'єднання через сервер Buderus для максимальної безпеки даних
■ ідеально підходить для опалювальних систем з настінними газовими

конденсаційними котлами з одним опалювальним контуром та ГВП
■ для отримання інформації про сумісні теплогенератори
https://www.buderus-logamatictc100.com/

Мобільний додаток MyMode 
Основна інформація про систему 
керування і опалювальну систему 
доступна в мобільному додатку. У 
поєднанні з безпровідними 
радіаторними термостатами, 
додаток може бути використано 
для індивідуального 
налаштування кожного 
приміщення (1) та програми 
опалення для кожного дня тижня 
(2). Також доступні додаткові 
розумні функції керування, такі як 
виявлення присутності 
користувача вдома (3). Точні дані 
про споживання енергії для 
опалення та приготування гарячої 
води можна швидко перевірити за 
допомогою індикатора 
споживання енергії (4).



Buderus Heating systems 
with а future. 
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