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NYHED! 
Intelligent og 
trådløs styring af 
varmen i din bolig.

Trådløs radiatorstyring • ambiSENSE



Styr dine radiatorer 
med mobilen og opnå 
maks varmekomfort
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Vaillant A/S
www.vaillant.dk 

Kom altid hjem til en opvarmet bolig 
ambiSENSE er Vaillants nye, smarte og enkle trådløse system til 
individuel regulering af rumtemperaturen i flere rum. Med de tråd- 
løse radiatortermostater, opnår du den optimale varmekomfort i 
din bolig, og du kan endda sænke dine varmeudgifter. ambiSENSE 
opvarmer din bolig efter lige nøjagtigt dine behov. Temperaturen 
i hvert enkelt rum kan til enhver tid reguleres og indstilles til den 
ønskede temperatur - enkelt og hurtigt med din smartphone 
eller tablet, uanset om du sidder i sofaen eller er på ferie.

Styr varmen via mobilen 
Via en gratis App indstilles den ønskede rumtemperatur. App’en giver 
dig mulighed for at indstille opvarmningstider for hvert værelse 
med op til fem forskellige temperaturer for hver dag i ugen. Og du 
kan endda navngive hvert værelse, for nemmere overblik.

Du kan kontrollere temperaturindstillingerne og justere dem efter 
dine behov. Og samtidig har du via Appén et overblik over 
temperaturerne i hvert værelse. Du kan naturligvis også indstille 
temperaturen manuelt direkte på ambiSENSE radiatortermostaten.

Sparer intelligent på varmen
Hvis du åbner et vindue vil ambiSENSE automatisk registrere dette, 
og sænke temperaturen, så der ikke anvendes unødig energi. 

Du kan også spare på energien ved at slukke eller skrue ned for 
varmen på værelser, som sjældent anvendes. Skal værelserne i 
brug, kan du hurtigt tænde igen eller skrue op.

Enkel og hurtig montering
ambiSENSE kan anvendes til de fleste radiatorsystemer. Systemet 
er ideelt til eftermontering i eksisterende boliger med eksempelvis 
en gaskedel eller et oliefyr fra Vaillant - og også ved renoveringer.

ambiSENSE monteres hurtigt på din boligs radiatorventiler og 
tilsluttes nemt dit Vaillant varmeanlæg via multiMATIC 700 
styringen og internet kommunikationsmodulet VR 920. Du kan 
anvende ambiSENSE i et system med op til 20 radiatorer.

Med ambiSENSE opnår du optimal drift af dit varmeanlæg, 
behagelig varmekomfort og besparelser på energiforbruget.

Interessant for kunden:
•  Intelligent styring af varmen via App
•  Hurtig og enkelt montering af termostathovedet
•  Kan anvendes til gængse radiatorventiler
•  Besparelser på energiforbruget
•  Automatisk sænkning af temperatur ved åbne vinduer
•  Individuel indstilling af opvarmning af rum
•  Kan indstilles med 0,5° C graders interval
•  Enkel og brugervenlig App med vejledningsprogram

Vigtigt for eksperten:
•  Let og enkel montering
•  Perfekt egnet til alle Vaillant gas- og oliefyr med eBUS 
 monteret med multiMATIC 700 og interntet 
 kommunikationsmodulet VR920
•  Ved flere radiatorer i et rum kan ambiSENSE  
 rumtermostat anvendes
•  Kan anvendes i system med op til 20 radiatorer og 
 12 separate rumtermostater
•  Idéel til anvendelse sammen med ecoTEC exclusive Green IQ.
 Alt er integreret, og der skal blot monteres termostathoveder


