MiGo

Slimme regeling

MiGo, uw persoonlijke
verwarmingsassistent

MiGo is intelligent
•
•
•

MiGo is eenvoudig te bedienen

Ik beheer en programmeer mijn verwarming en
sanitair warmwater van op mijn smartphone of tablet
dankzij de MiGo applicatie

•

Ik heb de volledige controle, ik kan mijn verwarming
aan- of uitzetten en de temperatuur in mijn woning
aanpassen wanneer ik wens

•

Ik ben geïnformeerd, ik kan op ieder moment de
temperatuur van mijn woning bekijken

•

•

Ik word begeleid, ik kan mijn verwarming eenvoudig
programmeren volgens mijn wensen aan de hand van
6 eenvoudige vragen
Ik kan mijn gewoontes aanpassen, ik stel tijdelijke
afwezigheden in of ik gebruik de reeds voorhanden
modussen die met 1 klik toegankelijk zijn: thuis,
nacht, afwezig
Ik heb een onvoorziene situatie, met de kamerthermostaat kan ik tijdelijke wijzigingen doorvoeren
zonder hiervoor de volledige programmatie te moeten
wijzigen
Het design is tijdloos, ik plaats de kamerthermostaat
tegen de muur of op zijn sokkel en hij past heel mooi
binnen de stijl van mijn woning, klassiek of modern

Instellen van de programma’s

Startscherm

MiGo is een efficiënte
regeling
•

•
•

MiGo is geruststellend

Kamerthermostaat. Reële grootte.

•

MiGo is modulerend, hij houdt rekening met de reële kamertemperatuur en de buitentemperatuur om zo de temperatuur
van het water dat door mijn leidingen circuleert perfect af te
stemmen

•

Ik optimaliseer mijn energiekosten van op afstand en volg het
verbruik van mijn gasketel en de elektriciteit op de voet

•

Ik geniet steeds van maximaal comfort, MiGo anticipeert
op de gedragingen van mijn woning en past de werking
van de ketel hierop aan. Op die manier wordt telkens de
gewenste temperatuur op het geplande tijdstip bereikt.

•
•

Weergave van het verbruik

Herinnering voor het
onderhoud van de ketel

Ik ben geïnformeerd over de staat van mijn ketel,
eventuele storingen van de ketel worden direct
getoond op mijn telefoon, waardoor ik direct mijn
installateur kan contacteren
Ik heb gemoedsrust, dankzij de automatische
herninnering voor het inplannen van het onderhoud
van mijn ketel
Ik kan de applicatie testen op mijn telefoon met
de demofunctie, alvorens de MiGo regeling aan te
kopen
Mijn privéleven is beschermd, MiGo is discreet en
deelt mijn informatie niet met derden
Ik ben vrij, zelfs zonder batterij of internetconnectie, MiGo werkt altijd

Hoe werkt een intelligent aangestuurde ketel?
MiGo is een verwarmingsregelaar, die als enige het warmwater van een Bulex condensatieketel met eBus aansluiting kan
aansturen aan de hand van:
• de reële kamertemperatuur van de woning, dankzij de kamerthermostaat
• de buitentemperatuur via een internetconnectie en het plaatselijke weerbericht
• de gewenste temperatuur gedefinieerd via de applicatie of de kamerthermostaat in geval van een tijdelijk storing
De ketel moduleert zijn vermogen om de gevraagde temperatuur voor het warmwater te leveren.
Dankzij de MiGo en de modulatie van de ketel, geniet u permanent van een maximaal comfort.
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Verbindingsmodus

WiFi / Radio / Bluetooth

ErP klasse

83 / 105 / 26
Radio (afstand: 25 m binnenshuis)

®

A+ (in combinatie met een condensatieketel)

Elektrische voeding

230 V

3 AAA batterijen (bijgeleverd)

Beschermingsgraad

IP20

Naam van de applicatie

MiGo

Functies
Smartphone applicatie

Afwezigheidsmodus

Temperatuurregeling

Modulatie van de ketel

Verwarmingsprogramma’s

Opvolging van het verbruik

Instellingen warm water
Warmwaterboost

Download de MiGo applicatie via :

Foutmeldingen

Combineer MiGo met een
Bulex condensatieketel met
eBus aansluiting en bekom
een energielabel A+ voor
verwarming.
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