
Vaillant eRELAX - tager styringen over 
temperaturen, udgifterne og energiforbruget.

The good feeling of doing the right thing.

Ja, det lyder jo skørt, men jeg har

mere end 140 års erfaring.

  eRELAX - online baseret styring

Må jeg præsentere mig selv: 

Vaillant eRELAX.

Lær mig

bedre at kende.

 

 

Din Certificerede Vaillant forhandler:

Oplev Vaillant eRELAX 
Du skal blot downloade vores 
gratis App. 

For mere information se på www.vaillant.com/erelax

Slap af. Når du har mig, kan du styre varmen og det 

varme brugsvand i din bolig præcist efter dine 

ønsker og behov. Med mig - din internetbaserede 

Wi-Fi styring og brugervenlige App, kan du nemt 

styre din gaskedel, uanset hvor i verden du 

befinder dig.

Nyd det - det er kun et finger-tip væk.

Varmt vand og varme når du ønsker det. Og med 

med mere end 140 års erfaring fra Vaillant.

Programmér - vi har jo alle forskellige vaner.

Du bestemmer selv, hvornår du har brug for varme 

og varmt vand. Det er utrolig enkelt at programmere 

dette i henhold til dine vaner. 

Optimér - fordi du kan gøre en forskel.

Tjek dine indstillinger og justér dem helt ned i 

mindste detalje. Hurtigt og nemt.

Spar - så snart det er muligt.

Jeg tænker intelligent, når jeg holder dig varm. 

Hvorfor bruge energi, når du ikke er hjemme 

eller sover?

Regulér - uanset hvor i verden du befinder dig.

Det er enkelt og ligetil at styre og regulere trådløst 

via din mobil og tablet.

 

Skift mening - når du er på farten.

Dine planer ændres? Intet problem - Du kan nemt 

og hurtigt ændre dine indstillinger via din App. 

Vaillant A/S
www.vaillant.dk 



Lad os

komme i gang

Fortæl mig om din og din families dagsrytme, så 

kan jeg programmeres helt efter tidspunkter og 

specifikke ugedage, weekender og uger. Når jeg 

har fået din individuelle tids- og ugeplan, så kan 

du faktisk glemme alt om mig. Nu ved jeg nemlig 

hvad jeg skal gøre. Og så kører boligens varme og 

varme vand på autopilot, lige efter dine behov.

Altid den perfekte temperatur

Jeg sørger for, at du altid har den temperatur i 

boligen, som du ønsker. Og hvis du ikke har brug 

for mig og temperaturen passer, så tager jeg mig 

en lille pause, for der er jo ingen grund til, at jeg 

er tændt hele tid.

Jeg slapper af,

når du er på arbejde.

Det er jo mit arbejde at sørge for at holde dit hjem 

varmt. Men jeg er jo lidt doven, så jeg bruger så 

lidt energi på det som muligt, og du kan spare på 

varmeregningen og miljøet. Du kan naturligvis til 

enhver tid tjekke mig og følge op på dit energi-

forbrug. Det er jo også derfor, jeg er her.

Online baseret vejrdata sikrer rette temperatur

Jeg har styr på vejrudsigten, da jeg anvender 

online baseret vejrdata, således kan jeg på forhånd  

tage højde for skiftende udendørstemperaturer, 

og sørge for at dit hjemme hverken bliver for koldt 

eller for varmt. På den måde tænker jeg intelligent 

både omkostnings- og miljøbevidst.

Jeg er klar

når du har brug for mig.

Giv mig lige besked, hvis du impulsivt ændrer planer 

og tager ud for at spise i stedet for at komme hjem 

etc. Så sparer jeg på energien, mens du nyder 

middagen. Jeg er naturligvis klar, når du er hjemme 

igen. Måske vil du gerne have mig til at forvarme 

din bolig til du kommer hjem - den klarer jeg også, 

hvis du giver mig et lille finger-tip herom.

Energibesparende modulation

Så vidt det er muligt sørger jeg for at arbejde med 

lave temperaturer. Der er jo ingen grund til at 

bruge mere energi end højst nødvendigt, når jeg 

kan fungere effektivt ved selvoptimerende drift. 

Jeg håber, at du får 

en dejlig ferie.

Nyd ferien eller forretningsrejsen. Jeg sørger for 

det herhjemme. Du behøver ikke at tænke på mig. 

Men husk at oplyse mig om, hvornår du er tilbage, 

så jeg kan forberede, at din bolig er veltempereret, 

til du er hjemme igen.

Komfortabel varme - hele året.

Om sommeren slukker jeg naturligvis for varmen 

og om vinterern sørger jeg for frostbeskyttelse. 


