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Regel nu uw
verwarming met de
mySOLARFOCUS-app
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mySOLARFOCUS-app

Zo wordt verwar

makes you independent

De app waar u
warm van wordt!

mySOLARFOCUS heet de app, waarmee de smartphone een mobiel regel-

centrum voor uw verwarmingsinstallatie

wordt. Daarbij maakt het niet uit waar u

zich momenteel bevindt: Op kantoor,

op de bank of op vakantie.

Zo kunnen alle mogelijke bedrijfsmodi

(verwarmings-, verlaagde-, automati-

sche- kortstondige- vakantie-, stand-

by-modus) maar ook de verwarmings-

tijden van de afzonderlijke verwar-

mingscircuits individueel aangepast

worden. Is een thermische zonne-in-

stallatie met warmtemeter aanwezig,

dan kan ook de warmte-opbrengst in
een grafiek worden gevolgd.

Maar ook andere features, zoals bijv.
de unieke warmwater-lading of handige

info over de buffervat-opslagtempera-

turen zijn via de app toegankelijk. Via

een mededelingenvenster wordt be-

langrijke informatie over uw verwarmingssysteem direct weergegeven.

men pas echt leuk!
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De voordelen

makes you independent

3 Zeer eenvoudige bediening
en aantrekkelijk design

3 Instelling van de kamer- en
toevoertemperaturen incl.
verwarmingstijden

3 Warmwaterprogramma en
eenmalige lading

3 Weergave van de zonneenergie-opbrengst

3 Eenvoudige installatie en
configuratie

3 Snelle, wereldwijde toegang
tot uw verwarmingsregeling

3 Eenvoudig toevoegen van
andere gebruikers met
verschillende rechten

3 Gratis download

Zo werkt het

SOLARFOCUS-server

Weerserver

Gratis, maar zeker niet voor niks

Om mySOLARFOCUS te kunnen gebruiken, heeft u
geen geld nodig voor extra apparaten; de aanwezigheid van een internetaansluiting is voldoende. De app
is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android. De communicatie met de ketel vindt plaats via een veilige verbinding met de eigen server. Daardoor is de
configuratie van de mySOLARFOCUS kinderlijk eenvoudig en zonder kennis van netwerken mogelijk.
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Verwarmingsketel met
ecomanager-touch regeling

Zonneinstallatie

mySOLARFOCUS-app

Weerman-functie

De SOLARFOCUS-server wordt tevens met informatie van verschillende weer-servers gevoed.
Voor elke locatie van een ketel worden elke drie
uur weersverwachtingen doorgegeven. Deze data
dienen als basis voor de innovatieve weermanfunctie.

Bewaking op afstand

Verwarming
Warm water
Zonnesysteem
Status
Vrijgave

Alles inzichtelijk

In het overzicht kunt u tussen de geregistreerde
installaties en de afzonderlijke bereiken navigeren. De bereiken die gekozen kunnen worden zijn
afhankelijk van de geïnstalleerde installatie-componenten en kunnen verwarming, zonne-installatie, status en vrijgave omvatten. Via het tandwiel
komt u bij de instellingen. Het overzicht is via
het symbool
bereikbaar.
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Instellingen

Geconfigureerde installaties

Gereed

Voorbeeldhuis 1

Voorbeeldhuis 2

Nieuwe installaties toevoegen
Meldingen
Alarmmeldingen
Informatie

Logout
Over SOLARFOCUS
Juridische opmerkingen

Instellingen en meldingen

In de instellingen kunt u uw installatie individueel
aanpassen. Hier kunt u ook een andere foto van uw
huis uploaden in de app of gewoon nog een ketel
toevoegen. Wilt u steeds over uw installatie geïnformeerd zijn, activeer dan gewoon alarmmeldingen en
informatie. De aslade meldt zich dan bijv. automatisch, wanneer deze geleegd moet worden.

Verwarming

Voorbeeldhuis 1

Verwarmingscircuit 1
Tijdschema

Vakantie

Automatisch

Kort bedrijf

Stand-by

Continu bedrijf

Verlaagd bedrijf

Verschillende bedrijfsmodi

Met behulp van de pijl
kunt u het gewenste
verwarmingscircuit selecteren. De bedrijfsmodus
wordt door op de betreffende knoppen te drukken
geactiveerd. Automatisch betekent dat het verwarmingscircuit al naar gelang de ingestelde tijd
of met de verwarmingstemperatuur, of met de
verlaagde temperatuur wordt gevoed. De verwarmingstijden kunnen via de knop planning snel en
eenvoudig gewijzigd worden.
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Terug

Planning Opslaan

Maandag

Instelling van de verwarmingstijden

De verwarmingstijden kunnen voor elke dag individueel in stappen van 15 minuten ingevoerd worden. Tot wel vijf verschillende blokken kunnen per
dag gedefinieerd worden. Wanneer het geselecteerde verwarmingscircuit met een kamertempertuursensor is geregeld, dan kan ook de
kamertemperatuur resp. verlaagde temperatuur
hier gewijzigd worden.

Verwarming

Voorbeeldhuis 1

Vakantie

Automatisch

Korte tijd bedrijf

Stand-by

Continu bedrijf

Verlaagd bedrijf

Korte tijd bedrijf

Lange vakantie tot buiten de verwarmingstijd? Met
het korte tijd bedrijf wordt het nog aangenamer.
Wordt de temperatuur op de verwarmingsregelaar
gewijzigd, dan wordt de korte tijd modus geactiveerd en de ruimte met de ingestelde temperatuur
voor de ingestelde duur verzorgd. Na afloop van
de tijd wordt de eerder ingestelde bedrijfsmodus
weer gekozen. Het korte tijd bedrijf wordt door
steeds aanraken van
met 15 min verlengd.
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Vakantie

Vakantiemodus tot

Afbreken

tot
Bedrijfsmodus vastleggen

Vorstbeveiligingsmodus
Verlaagde modus

Opslaan

Vakantiemodus

Eenvoudiger gaat het niet: Kies gewoon de datum
dat u terugkomt en de verwarming zal voor een
warm huis zorgen. Tijdens de vakantie wordt het
verwarmingscircuit of op de vorstbeveiligingstemperatuur of de verlaagde temperatuur ingesteld.

Warmwater
Voorbeeldhuis 1

Warmwaterboiler 1

Uit

Automatisch

Continu bedrijf

Eenmalige lading

Warmwater - 24-uur per dag

Wijzig de warmwater-temperatuur gewoon via de
draairegelaar. Het continubedrijf garandeert u de
hele dag warmwater van de gewenste temperatuur.
In de Automatische modus kunt u tijdprogramma's
voor elke afzonderlijke dag definiëren. Bij de octoplus
is vanwege de speciale constructie alleen de eenmalige lading beschikbaar.
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Voorbeeldhuis 1

Warmwaterboiler 1

Uit

Automatisch

Continu bedrijf

Eenmalige lading

Eenmalige lading

Met de eenmalige lading wordt het buffervat eenmalig op de ingestelde temperatuur geladen. Dit
heeft vooral zin in die gevallen, wanneer warmwater in de automatische modus buiten een
tijdvrijgave nodig is.

Zonne-energie oogsten
Voorbeeldhuis 1
Zonneciruit 1

Status: laadt boiler 1

Actueel vermogen: 4300 W

Zonnesysteemopbrengst

Donderdag, 27 Augustus 2015

Dag

Week

Maand

Zonne-energie oogsten

Jaar

Onderschat de kracht van de zon niet! Met de app
heeft u nu voor het eerst een overzicht van de opbrengsten van uw zonne-installatie. De data kunnen
eenvoudig op verschillende tijdschalen gevisualiseerd worden. In de statusregel wordt u over de actuele
bedrijfsmodus van de zonne-installatie geïnformeerd. Om deze feature te gebruiken, moet een
warmtemeter geïnstalleerd zijn en de regeling plaatsvinden via de ecomanager-touch.

makes you independent

Voorbeeldhuis 1
Ketel 1

Type: therminator
Status: Ok
Buffertemperatuur 1

Buffertemperatuur 2

Buffertemperatuur 3

Status

In het statusoverzicht krijgt u informatie van uw
ketel. De temperatuur in het buffervat informeren
u over de laadtoestand van het buffervat, die vooral voor mensen die met houtblokken stoken interessant is.

Registratie

Warmteregelingenhuis!
voor uw
makes you independent

E-Mail
Wachtwoord
Inloggen
Opnieuw inloggen

Het persoonlijke gebruikersprofiel

Om mySOLARFOCUS te kunnen gebruiken,
moet elke gebruiker een gebruikersprofiel aanmaken. Dit kan gemakkelijk via de app of via
www.mysolarfocus.com worden gedaan. Na een
succesvolle gebruikersregistratie kunt u één of
meer verwarmingsketels koppelen aan uw profiel.
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Hans van Muster
Wachtwoord

Wachtwoordherhaling
Aanhef (facultatief)

Voornaam
Straat
Postcode

Nederland

Achternaam

Plaats

Registreren
Annuleren

Installatie laden

Nieuwe installatie registreren

Naam van de installatie
Postcode Plaats

Nederland

Serienummer
Pincode

Foto uploaden

Opslaan

Installatie met vrijgavecode toevoegen

Vrijgavecode

Opslaan

Verwarmingsketel aan profiel koppelen

Verbind daarvoor de gewenste ketel met het internet. Meer over dit onderwerp vindt u in de gebruikershandleiding. Werd de ketel succesvol op
de SOLARFOCUS-server geregistreerd, dan verschijnen op het display van het serienummer en
pincode van de ketel. Voer de getalcombinatie in
met de overige noodzakelijke data op de
smartphone om de ketel aan het profiel te kop-
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Registratie succesvol!

Serienummer
Pincode

Status

Data verzenden

PTNR5757

688480
Online
Ja

pelen. Om meerdere gebruikers aan de ketel te
koppelen, lees dan verder in de gebruikershandleiding.

Gebruikersbeheer
Voorbeeldhuis 1

Nieuwe gebruiker uitnodigen

E-Mail
Uitnodigen
Actuele gebruiker van uw installatie
Schatje
Oma

Aanmaken van overige gebruikers

Elke ketel kan slechts éénmaal geregistreerd
worden. Wanneer meerdere bewoners de verwarming via de app willen regelen, dan kan de
hoofdgebruiker uitnodigingen aan een willekeurig
aantal mensen sturen. De overige gebruikers
krijgen daarna een vrijgavecode, waarmee ze
hun eigen profiel kunnen aanmaken.
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Rechten
Ketel
Verwarmingscircuit 1
Verwarmingscircuit 2
Zonnecircuit 1

Opslaan

Individuele toekenning van rechten

Wanneer u overige gebruikers voor het beheer
van uw installatie uitnodigt, dan kunt u hun rechten in detail aanpassen. Zo kan bijv. ingesteld
worden dat in een meergezinswoning uitsluitend
het steeds betreffende verwarmingscircuit wordt
weergegeven. De rechten kunnen natuurlijk ook
later worden uitgebreid of beperkt.

Innovatieve producten
die het milieu en de
portemonnee ontzien!
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Alles uit één hand
3 Zonne-installaties

3 Biomassaverwarming
3 Opslagtechniek
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3 Verswatertechniek

SOLARFOCUS GmbH, Werkstrasse 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr
e-mail: office@solarfocus.com
Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
web: www.solarfocus.com
Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10
Technische wijzigingen, zins- en drukfouten onder voorbehoud! De gebruikte afbeeldingen zijn
symbolische weergaven. Elk gebruik zonder schriftelijke toestemming van de rechteneigenaar
SOLARFOCUS verboden!

