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Fjernbetjening via mobiltelefon og tablet 

lnternetgateway Nødvendig for app- og webservice. 
Denne internetgateway etablerer en sikker SSL-kryp
teret forbindelse mellem kedlens styreenhed og inter
netrouteren. Derfor kan opvarmningen styres sikkert 

fra mobiltelefon. 

App: Med den nye APP fra Hargassner er det nemt 

og hurtigt at foretage ændringer i din opvarmning eller 

hente oplysninger døgnet rundt. Vigtige oplysninger 
sendes straks med push meddelelser eller via e-mail 
til din mobile dataenhed. Du er til enhver tid bekendt 

med dit varmeanlægs status. 
(Forudsætninger: internetgateway, smartphone med 

Android eller IOS) 

SmartHome-forbindelser 

NYT: 

SMART 

HOME 

Hargassner er klar med en løsning til de mest almindelige SmartHome-forbindelser. Det tager energistyringen i 
dit hjem til en hel ny standard. SmartHome er en innovativ måde at styre dit energibudget efter behov. Spar energi og 
omkostninger. Nyd godt af komfort og sikkerhed. Elektriske apparater, opvarmning og lys, der er forbundet med en central 
styreenhed. Via internettet har du altid dit hjem under kontrol, også når du er på farten! 

LOXONE: Integrer dit Hargassner-varmeanlæg i dit 

Loxone SmartHome og få behovsbaseret kedelstyring 
baseret på Loxones individuelle rumstyring. Loxone 
tillader konfiguration og styring af hvert enkelt rum, alt 
efter dine behov. 

KNX: Tilslutning til et KNX-hjemmeautomatiserings
system. Grænseflade mellem kedel (LAN) og KNX
bus -> Buskobler. 

--

Modbus: Ved hjælp af MODBUS-TCP kan varme
systemet tilsluttes et bygningsstyringssystem og/ 

eller til en visualisering. 

Varmemålere Med MODBUS. 
Tilslutning af forskellige varmemålere fra Kamstrup 

til Hargassners Touch. Så du kan nemt aflæse dine 
varmedata på styreenheden eller via APP, WEB 

- og selvfølgelig på alle SmartHome-forbindelser.
Egnet til modellerne Multical 302, 402 & 602.
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Din specialist i varmeanlæg fyret med PILLER I BRÆNDE I FLIS 

Hargassner samlede udbud: 
Pillekedel, fliskedel, brændekedel, 

bufferbeholder, storkedel 150-330 kW, 

varmemodul, opfyldningssnegl. 

Info-brochure og kontaktoplysninger: 
www.hstarm.dk 

Danmark 

HS Tarm
Smedevej 2 - 6880 Tarm 
Tel. +45 97 37 15 11
Mail. Info@hstarm.dk
www.hstarm.dk




