
DOMINUS
ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КОТЕЛА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Управлявайте комфорта в дома 
си от всяка точка на света
Приложението улеснява управлението на отоплителната Ви инсталация по всяко време 
почти навсякъде по света, използвайки вашия смартфон, таблет или компютър. То 
позволява безпроблемно модифициране, регулиране и контрол на климата в дома Ви. 
Във всеки един момент можете да промените режима на работа на котела, да настроите 
желаната стайна температура, да проверите температурата на топлоносителя или 
текущата стайна температура.
Приложението адекватно Ви дава информация за възникнали грешки, които пречат на 
непрекъснатата работа на уреда.

Приложението е идеално решение, което позволява на сервизния отдел отговорен за 
Вашият котел да контролира от разстояние техническото му състояние и да планира 
текуща поддръжка, за да се гарантира ефективната и безпроблемна работа  на котела. 
Всичко, което трябва да направите, е да инсталирате модема DOMINUS Wi-Fi от 
Immergas, за да управлявате отоплителната система с приложението. Модемът се 
свързва с всяка домашна безжична мрежа и може да си сътрудничи с всеки термостат 
ON / OFF или CAR v2.
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Dominus

Открийте предимствата на нашето решение:

Приложението е безплатно, налично за Android и iOS на български, 
което може да се изтегли от Google Play или AppStore

DOMINUS
Сега, чрез своя смартфон, таблет или компютър можете да настроите 
отоплението според вашите текущи нужди, където и да сте.

•Лесна и интуитивна работа
•Пълен контрол на отоплителната система
•Постоянен достъп до основните параметри на котела
•По-големи икономии на енергия

• Проверете и променете текущия режим на работа на котела
• Управление на стайната температура
• Контрол на температурата на битовата гореща вода (БГВ)
• Управление на изходящата температура на топлоносителя

Dominus е нова възможност:

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.plQR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Изтеглете безплатно приложение и 
проверете възможностите за 
управление на климата в дома си



АМАКС ГАЗ ООД 
1261 Мрамор, София; ул. Васил Левски 148; 
тел.: +359 2 9024660; факс: +359 2 9024670  

e-mail: info@amaxgas.com
www.amaxgas.com




