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VZdÁlenÁ SprÁVa alpHaWeB

Ovládání a správa tepelného 

čerpadla pomocí internetu a SMS

Specialista na tepelná čerpadla

Všechna nabízená 

tepelná čerpadla mají

možnost AlphaWebu

připojení k internetu 

ZdarMa

(tarif Home)

Bez dalšího hardwaru  a softwaru

3 různé tarify podle požadavku uživatele

Tarif Home zdarma (ovládání přes internet)

Odečítání provozních parametrů

Nastavování provozních režimů

Ovládání pomocí SMS

Bezpečné připojení přes vzdálený server

Vzdálená optimalizace provozu

Případná chybová hlášení pomocí SMS

Historie provozu



AlphaWeb2)

Typ
Označení

Obj. číslo
Prosíme zadat

Cena
bez DPH [Kč]1)3)

zřízení/roční 
poplatek

Tarif Home 160502 zdarma

Tarif Home + Mobile 160500 3.000,-/500,-

Tarif Profi 160501 12.500,-/500,-
1) platí při současném firemním uvedení do provozu
   - viz.  Všeobecné dodací a platební podmínky
2) pro funkci AlphaWeb je nutné mít k tepelnému
   čerpadlu doveden datový kabel internetu ukončený
   konektorem RJ 45
3) platí pro tepelná čerpadla uvedená do provozu 
    v  roce 2012

Tarif Home 

ovládání přes internet, aktualizace 5 hodin
Tarif Home + Mobile 
ovládání přes internet a SMS, 
chybové SMS a e-maily,aktualizace 5 hodin
Tarif Profi

ovládání přes internet a SMS, chybové SMS, 
e-maily a faxy, doba aktualizace 1 hodina

Přestavba na LUX 2.0 obsahuje
výměnu základní desky regulátoru, terminál 
regulátoru (ovládací panel), práci, cestu a 
zaškolení odborným technikem

Regulátor Luxtronik 2.0*)

Typ
Označení

Obj. číslo
Prosíme zadat

Cena 
bez DPH

[Kč]

Lux 2.0 150 290  21.990,-

přestavba 
na LUX 2.0 

E290 130
12.000,-

*) u všech vnitřních tepelných čerpadel je regulátor 
   standardně vestavěn

Jedinečnéna trhu: není potřeba            žádný přídavný                hard-/software

•	 přístup	pro	instalatéra	i	zákazníka
•	 zjištění	informací	

•	 druh	provozu
•	 teplota

•	 vzdálené	nastavení	tepel.	čerpadla
•	 druh	provozu
•	 teplota

•	 zjištění	chyb	a	jejich	vymazání
•	 chybová	hlášení	prostřednictvím

•	 e-mailu
•	 SMS
•	 faxu

•	 vzdálená	regulace	pomocí	SMS
•	 druh	provozu
•	 vymazání	chyb

Funkce vzdálené 
správy alphaWeb

Úspěšné duo:
tepelné čerpadlo plus internet

Váš mobilní telefon

Naše servery Vaše tepelné čerpadlo

Náš zákaznický servis

Specialista na tepelná čerpadla

Vzdálená správa alphaWeb	
Prostřednictvím	 AlphaWebu	 nabízí	
Alpha-InnoTec	 časově	 úsporné,	 ale	
především	 nanejvýš	 užitečné	 vzdálené	
spravování	 Vašeho	 tepelného	 čerpadla	
pomocí	 internetu.	 Umožňuje	 odečítání	
dat	 z	 Vašeho	 tepelného	 čerpadla	 i	
možnost	 přenastavování	 jeho	 parametrů.	
Předpokladem	 pro	 tuto	 funkci	 je	 tepelné	
čerpadlo,	 které	 je	 řízeno	 regulátorem	
Luxtronik	 2.0,	 na	 kterém	 je	 nainstalován	
software	 V.1.30	 nebo	 vyšší,	 a	 uhrazený	
příslušný	poplatek	(mimo	Tarifu	Home).		

I	 Váš	 instalatér	 může	 v	 případě	 potřeby	
pomocí	 AlphaWebu	 vzdáleně	 přenastavit	
Vaše	tepelné	čerpadlo.	V	praxi	to	znamená,	
že	 pokud	 nastane	 problém	 nebo	 chyba,	
může	 být	 rychle	 definována,	 následně	 je	
na	 ni	 cíleně	 reagováno	 a	 mnohokrát	 je	 i	
na	 dálku	 odstraněna.	 Není	 tedy	 potřebný	
výjezd	instalatéra.	To	šetří	čas	i	peníze.
Pokud	 se	 vyskytne	 na	 tepelném	 čerpadle		
porucha,	 je	 uživatel	 okamžitě	 serverem	
AlphaWeb	 informován	 a	 může	 ji	 hned	
nahlásit	instalatérovi.	

Vzdálená kontrola a správa tepelného 
čerpadla pomocí internetu a/nebo 
mobilním telefonem umožňuje, že zákazník 
dostává chybová hlášení na mobilní 
telefon, e-mail nebo fax.

Kolbenova 29, Praha 14
Tel.: 724 001 776, 724 772 572
nám. Republiky 15, Brno
Tel.: 724 229 597

Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.
info@alpha-innotec.cz
www.alpha-innotec.cz 
www.topeni-chlazeni.cz


