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HARGASSNER APP & WEB

NOVÉ FUNKCE APP
•     vylepšená koncepce ovládání: přátelštější uživatelské prostředí
•     moderní design, který osloví
•     komunikace v reálném čase: data o kotli a změny se přenášejí okamžitě
•     kompaktní přehled o systému
•     grafické znázornění důležitých hodnot (využití kapacity zásobníku, výkon kotle apod.)
•     regulace solárního systému je integrovaná v App
•     stav čerpadel: běží-li čerpadlo, pak je jeho symbol zelený a otáčí se
•     lze zobrazit měřiče množství tepla, které jsou propojeny s kotlem
•     předávání dat mobilní verzi Web (rozšířené funkce)
•     jazyková podpora (12 jazyků)
•     mnohonásobně vylepšená stabilita celé služby

NOVÁ VERZE WEB
Nezávisle na koncovém zařízení poskytuje přehled všech informací. Ať už jde o PC, notebook, smartphone nebo tablet
– na „web.hargassner.at“ najdete ještě více možností nastavení a další informace.

Topení Hargassner lze snadno a pohodlně ovládat přes aplikaci Hargassner App na smartphonu nebo tabletu. S novou 
App od firmy Hargassner můžete snadno a rychle provádět změny na svém topení, případně si vyžádat informace o top-
ném systému 24 hodin denně. To všechno nyní funguje i přes novou verzi Hargassner WEB.



SEZNAM KOTLŮ
Seznam kotlů se zobrazí pouze tehdy, má-li uživatel přiřazené alespoň dva kotle. Jinak 
přejde zobrazení přímo na „Přehled kotle“ (viz další obrázek).

Barevný pruh vlevo ukazuje stav kotle: 

zelená  = kotel OK

žlutá  = aktuální informace

červená = aktuální porucha

šedá  = kotel je offline

NOVÉ FUNKCE APP

PŘEHLED KOTLE
V přehledu kotle v závislosti na konfiguraci zařízení najdete různé symboly. Zobrazuje se 
například kotel, zásobník, topné okruhy, příslušná teplota a provozní stav. Po zmáčknutí 
některého symbolu se dostanete k příslušným informacím.

Pomocí tlačítka grafu se z tohoto přehledu dostanete ke grafům,
resp. zobrazení průběhu.
Pod tímto symbolem se skrývají případné informace nebo poruchy.
Kliknutím na tento symbol se otevře seznam poruch (viz další obrázek).

INFORMACE & PORUCHY
Na této stránce se zobrazují všechny aktuální informace a/nebo poruchy kotle včetně 
data a času.



BOJLER
U bojleru se zobrazuje vedle aktuální teploty bojleru i stav čerpadla. Pokud čerpadlo 
bojleru běží, změní se symbol čerpadla z šedé na zelenou a začne se otáčet.

Přes nastavení se dostanete k časům ohřevu bojleru a parametrům.

JEDNORÁZOVÝ OHŘEV:
Nová je i možnost jednorázového ohřevu bojleru.
Jestli je proveditelný závisí na stavu bojleru, případně čerpadla.*

 * Pro správnou funkci je případně nutné i aktualizovat software kotle během servisní prohlídky.

ZÁSOBNÍK
Kromě využití kapacity zásobníku a stavu čerpadel se zobrazuje až 5 čidel.
Pokud čerpadlo běží, změní se symbol čerpadla z šedé na zelenou a začne se otáčet.

JEDNORÁZOVÝ OHŘEV:
Nová je i možnost jednorázového ohřevu zásobníku.
Jestli je proveditelný závisí na stavu zásobníku, případně čerpadla.*

* Pro správnou funkci je případně nutné i aktualizovat software kotle během servisní prohlídky.

GRAF / PRŮBĚH
Momentálně jsou k dispozici až tři různé grafy průběhu:
•     využití kapacity zásobníku
•     výkon kotle
•     venkovní teplota

V grafu se zobrazuje průběh za posledních 24 hodin.

NOVÉ FUNKCE APP



ČASOVÝ PROGRAM TO / AUTOMATIKA
V automatickém programu TO lze definovat - podle nastavených parametrů kotle - více 
bloků doby vytápění.

PARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU
Pod parametry lze nastavit nejdůležitější parametry topného okruhu. Je to např. denní 
teplota v místnosti, snížená teplota v místnosti a od které venkovní teploty se má topení 
automaticky vypnout.

TOPNÝ OKRUH
Jednotlivé topné okruhy se zobrazují různě - podle typu (radiátory nebo
podlahové vytápění). Je-li k dispozici dálkové ovládání* s pokojovým čidlem, zobrazuje 
se aktuální teplota v místnosti. Pokud čerpadlo topného okruhu běží, změní se symbol 
čerpadla z šedé na zelenou a začne se otáčet.

Pomocí + a – lze změnit požadovanou teplotu. 

V nabídce „Akce“ lze nastavit provozní režim topného okruhu.

Přes nastavení se dostanete k časům ohřevu TO, parametrům a
k režimu svátku.  
 

* Při použití dálkového ovládání FR25 může dojít - jak tomu bylo i v minulosti - k odchylkám zobrazené teploty v 
místnosti.

NOVÉ FUNKCE APP



NEUE FUNKTIONEN

TOPNÝ OKRUH - REŽIM SVÁTKU
Pomoci režimu svátku lze automatický program topného okruhu přerušit a jednou akti-
vovat odlišné nastavení, aniž by bylo nutné měnit automatický program.

SOLÁRNÍ / ROZDÍLOVÝ REGULÁTOR
Solární / rozdílový regulátor ukazuje vedle teploty zdroje i stav
maximálně dvou okruhů:
• teplota až dvou topných okruhů
• stav (aktivní / neaktivní)
• čerpadlo (zap / vyp): Pokud čerpadlo solárního ohřevu běží, změní se symbol 

čerpadla z šedé na zelenou a začne se otáčet.

MĚŘIČ MNOŽSTVÍ TEPLA
Lze nakonfigurovat až 6 měřičů množství tepla pro zobrazení v App nebo Web. 

Upozornění:
Konfiguraci je nutno provést pomocí nastavení parametrů kotle.
Náš zákaznický servis Vám v případě potřeby rád telefonicky nebo e-mailem poradí, jak tuto 
konfiguraci provést.

NOVÉ FUNKCE APP



VERZE WEB
V tomto portálu lze nastavit všechny parametry a prohlížet grafy. Krom toho Vás čekají 
ještě mnohé další nové funkce. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji k 
App a při přechodu do verze Web je nutné je zadat pouze jednou. Tuto verzi Web můžete 
samozřejmě používat i na jiných koncových zařízeních, jako je počítač, notebook nebo 
tablet (web.hargassner.at).

ZPRÁVY
V nastavení pro posílání zpráv lze pro každý kotel zvlášť nakonfigurovat, jestli a jakým 
způsobem budete informováni o informacích a poruchách příslušného kotle.

HLAVNÍ MENU
Hlavní menu nyní nabízí i možnost 
•     vidět kotle,
•     v nastavení definovat správce a zprávy, které budou dostávat,
•     registrovat nový kotel,
•     měnit data v profilu,
•     přejít do verze Web nebo
•     se odhlásit 

NOVÉ FUNKCE APP



WEBOVÝ PORTÁL HARGASSNER

PŘEHLED KOTLE
V přehledu kotle (dashboard) najdete v závislosti na konfiguraci zařízení různé symboly.
Zobrazuje se například kotel, topný okuh 1 a 2, bojler, resp. solární ohřev a nejrůznější
teploty a provozní stavy.
 

Po zmáčknutí tohoto symbolu se dostanete k příslušným nastavením. 

Pomocí tohoto symbolu se dostanete k přepínači funkce. 

Stisknutím tohoto symbolu se zahájí jednorázový ohřev bojleru, resp. zásobníku.

PARAMETRY
Zde můžete nastavit všechny uživatelské parametry.



GRAF / PRŮBĚH
Momentálně lze zobrazit teploty a stav čerpadel zařízení jako grafy průběhu
(kotel, zásobník, topné okruhy, bojler atd.). V grafu se zobrazuje průběh ve vybraném období.

INFORMACE & PORUCHY
Na této stránce se zobrazují všechny aktuální informace a/nebo poruchy kotle včetně data a času.

ZPRÁVY
V nastavení pro posílání zpráv lze pro každého správce nakonfigurovat, jestli a jakým způsobem bude informován o  
informacích a poruchách příslušného kotle.

WEBOVÝ PORTÁL HARGASSNER



Hargassner po celém světě
  Severní Amerika
  Jižní Amerika
  Japonsko
  Nový Zéland

Austrálie
a více...

   Regionální prodejciSídlo Hargassner

Váš obchodní zástupce

VÁŠ SPECIALISTA NA VYTÁPĚNÍ PELETAMI | DŘEVEM | ŠTĚPKOU

RAKOUSKO
HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

NĚMECKO
HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5

Vyznamenání jako ekologický produkt a vyznamenání 
zkušebnou TÜV AUSTRIA v oblasti kvality servisu a 
poradenství. Vyznamenání cenou Energie Genie 2007, 
2013, 2015, 2017 a 2020 na energetickém veletrhu 
ve Welsu.

1. Cena mezinárodní inovační soutěže 2000, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2014 a 2015 na veletrhu „Energie 
dřeva“ ve Francii.

Vyznamenání rakouskou ekologickou značkou 2011 
a rakouskou hospodářskou cenou Pegasus 2011 & 
2012 hospodářské komory Horního Rakouska.

Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!
Plus X Award 2017
Vyznamenání „Příkladný učňovský podnik“ 2014
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MEZINÁRODNÍ
ÚSPĚCHY

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

SERVICE- UND BERATUNGSQUALITÄT 
VÖK STANDARD

ZERTIFIKAT NR. TA290193302

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ:
ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo - CZ
Tel./Fax: +420 515 241 848
drevoprodukt@drevoprodukt.cz
www.drevoprodukt.cz

Celkový sortiment Hargassner: 
Kotle na pelety, štěpku, kusové dřevo, akumulační zásobníky, 
velké kotle do 330 kW v kaskádě do 2 MW, topné moduly, plnicí systémy, 
kogenerační jednotka KWK, horkovzdušný modul Powerbox & hydraulické příslušenství.


