Nové kotly, úsporné regulátory a moderná servisná knižka
Nové vykurovacie technológie so sebou prinášajú aj nové výhody
v podobe najmodernejších spôsobov ich kúpy, regulácie a on-line kontroly.
To všetko môžu domácnosti vyskúšať aj vďaka značke vykurovacích zariadení
Protherm. Ruka v ruke s potrebou vybrať si moderné vykurovacie zariadenie, ide aj
možnosť jeho efektívneho riadenia a rýchleho servisu.
Financovanie kotlov Protherm
Ak domácnosti doteraz odkladali výmenu starého kotla za nový, financovanie
formou splátok predstavuje novú možnosť ako výmenu zrealizovať rýchlo a ľahko.
Kondenzačné kotly značky Protherm sú dostupné na splátky za výhodných
podmienok. Ak si vezmú nový kotol na splátky, pri investícii do 1 700 eur nebude
treba dokladovanie o príjme a nepotrebujú ani ručiteľa. Protherm im pritom garantuje
aktuálne cenníkové ceny kotlov bez navýšenia. Financovanie je rozdelené na desať
splátok. Do nich môžu zahrnúť nielen kotol, ale aj regulátor, inštaláciu a uvedenie do
prevádzky. Na webovej stránke www.protherm.sk, pod heslom „Financovanie kotlov
Protherm“ podľa regiónov možno vyhľadať, ktorého Protherm partnera treba
kontaktovať. Ten odporučí najvhodnejší systém vykurovania s kotlom značky
Protherm. Pripraví cenovú ponuku a v prípade záujmu pomôže uzatvoriť zmluvu o
financovaní formou splátok.
Úspory s inteligentnými regulátormi
Úspory domácnosti dosiahnu aj výberom vhodného inteligentného regulátora.
Napríklad nový systémový regulátor MiPro bol špeciálne navrhnutý pre spoluprácu s
kotlami značky Protherm. Ide o univerzálny ekvitermický regulátor, ktorý umožňuje
samostatné a veľmi efektívne riadenie až troch vykurovacích okruhov (napr. okruhy s
radiátormi a okruh s podlahovým vykurovaním). Inteligentným ovládaním systému sa
dosahuje vyššia účinnosť s následnými úsporami energie. A to aj vďaka
ekvitermickému riadeniu a funkcii adaptívnej vykurovacej krivky. MiPro bude v predaji
od 2. kvartálu roka 2017. Navrhnutý výhradne pre kotly značky Protherm je aj smart
regulátor MiGo. Ten slúži na flexibilné a diaľkové ovládanie vykurovania aj prípravy
teplej vody. A to cez internet – prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a aplikácie v
smartfóne alebo tablete. S regulátorom MiGo dokážu domácnosti docieliť viac úspor,
než s iným regulátorom tohto druhu. A to v dôsledku efektívneho riadenia systému
presne podľa zvyklostí a potrieb domácnosti. Jednou aplikáciou je možné riadiť
viacero systémov v tej istej domácnosti alebo aj vo viacerých domácnostiach naraz.
Prvá elektronická servisná knižka
Medzi najmodernejšie služby značky Protherm patrí aj úplne prvá elektronická
servisná knižka ku kotlu na slovenskom trhu. Kedy bol kotol v domácnosti uvedený
do prevádzky? Aký je dátum jeho poslednej servisnej kontroly? Tieto informácie sú
ľahko dostupné na webe, prípadne aj priamo v mobilnom telefóne používateľa. A to v
elektronickej servisnej knižke. Cez odkaz „Online servisná kniha“ na webstránke
www.protherm.sk a načítaní stránky servisnakniha.protherm.sk stačí len vyplniť
sériové číslo kotla, ktoré je spolu s čiarovým kódom v technickej dokumentácii
priloženej ku kotlu. On-line servisná knižka podporuje vyššiu kvalitu poskytovaných
služieb a sprehľadňuje záručný i pozáručný servis. Sú do nej zapísané aj všetky
informácie týkajúce sa nasledujúcej ročnej prehliadky kotla a údaje o všetkých
opravách. Ak používateľ cez smartfón zosníma čiarový kód kotla, dostane sa do
elektronickej servisnej knižky aj mobilne. A to v prípade, že si ešte predtým do
smartfónu stiahne aplikáciu „Servisná kniha VGSK“ cez AppStore pre operačné
systémy iOS či z Google Play pre mobily so systémom Android. www.protherm.sk

