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temperatura w domu zawsze pod kontrolą

ZAWSZE W KONTAKCIE
TEMPERATURA W DOMU
ZAWSZE POD KONTROLĄ
COSMObit to innowacyjny regulator temperatury pokojowej
Wi-Fi, który umożliwia kontrolę pracy kotła MYdens i Q30
bezpośrednio z Twojego smartfonu lub tableta.

KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII - z systemem
COSMObit możesz kontrolować temperaturę, ustawić
harmonogram czasowy, zaprogramować dni i godziny, w
których kocioł zostanie włączony i wyłączony.
Bez wględu na to, gdzie się znajdujesz!

PROSTY W INSTALACJI I ŁATWY W UŻYCIU
- wystarczy postępować krok po kroku zgodnie z
instrukcją konfiguracji, aby błyskawicznie uruchomić
oprogramowanie.

COSMObit
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KOMPATYBILNOŚĆ
Przystosowany do konfiguracji z kotłem MYdens i Q30.

APP - KONTROLUJ TEMPERATURĘ
BEZ WGLĘDU NA TO, GDZIE JESTEŚ
Pobierz aplikację APP Total Connect Comfort, aby:
używać systemu COSMObit do prostego i
intuicyjnego, zdalnego sterowania temperaturą w
domu;
dostosować temperaturę pomieszczeń w zakresie od
+5°C do +28.5°C (z dokładnością do 0.5°C);
tworzyć przedziały czasowe i konfigurować tygodniowe
harmonogramy z dokładnością do 10 minut;
zapoznać się z aktualną prognozą pogody;
po zainstalowaniu aplikacji na kilku smartfonach,
termostat może być zarządzany przez różnych
użytkowników.

Przystosowany do konfiguracji z
kotłem MYdens i Q30
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COSMOBIT
INSTALACJA W 3 KROKACH
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TERMOSTAT POKOJOWY

INSTALACJA TERMOSTATU
Łatwy i intuicyjny termostat
pokojowy, regulowany przez dotyk.
Nawet bez połączenia z Internetem
umożliwia zmianę temperatury i
wyświetla nieprawidłowości pracy
urządzenia.

PC

POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
KONFIGURACJA
Zainstaluj bramkę i skonfiguruj
system, wchodząc na stronę
www.mytotalconnectcomfort.
com lub bezpośrednio poprzez
aplikację, tworząc nowe konto.

RÓŻNE TRYBY
PRACY

UTWORZENIE KONTA
Utwórz swoje konto podczas
pierwszej wizyty na portalu lub
przez aplikację, a potwierdzenie
aktywacji otrzymasz w wiadomości
e-mail.

ŁATWE PROGRAMOWANIE
TEMPERATURY POMIESZCZENIA

TRYB OSZCZĘDZANIA: w tym trybie
możesz na stałe obniżyć temperaturę o 3°C
lub zaprogramować ją w zakresie od 1 do 24
godzin
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TRYB LATO: pozwala na ustawienie
temperatury do 5°C
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Aktualna temperatura w pomieszczeniu wyświetlona jest na
ekranie termostatu.
Aby ustawić żądaną temperaturę
k li k p o
przekręć pokrętło w prawo, aby
d
e
i
ją podwyższyć, lub w lewo aby
ją obniżyć. Każde “kliknięcie”
pokrętła oznacza zmianę
temperatury o 0,5°C. Ustawiona
temperatura będzie migać przez
kilka sekund, a następnie powróci
do wyświetlania temperatury
pokojowej.

ie

TRYB WAKACJE: w tym trybie możesz
ograniczyć pracę do 15°C

COSMOBIT - RAM
PORTAL DO MONITORINGU

COSMObit oferuje swoim użytkownikom nową,
innowacyjną usługę, stworzoną dla autoryzowanych
firm serwisowych COSMOGAS, która dzięki zdalnemu
monitoringowi kotła gwarantuje oczekiwany komfort
i zapobiega potencjalnym awariom. Po konfiguracji
COSMObit z bramką do Internetu możesz upoważnić
wybraną firmę serwisową do stałego monitoringu swojego
kotła na COSMOGAS RAM - innowacyjnej platformie
zarządzania, stworzonej dla autoryzowanych firm
serwisowych urządzeń marki COSMOGAS.
W przypadku nieprawidłowej pracy kotła, autoryzowana
firma serwisowa Cosmogas zostanie natychmiast o niej
powiadomiona, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz bez
ciepłej wody i ogrzewania!
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