VASCO CLIMATE CONTROL: ENERGIE-EFFICIËNTE AANSTURING
VAN VOLLEDIGE BINNENKLIMAAT
VASCO COMBINEERT REGELING VOOR RADIATOREN, VLOERVERWARMING EN
VENTILATIE IN ÉÉN APP

Met de Climate Control-app van Vasco regelt de consument het binnenklimaat van zijn woning in een handomdraai,
wanneer hij wil of waar hij ook is. Vasco brengt daarbij de regeling van radiatoren, vloerverwarming en ventilatie
samen in één gebruiksvriendelijke app. Het systeem is niet alleen gemakkelijk te installeren, maar ook bijzonder
energie-efficiënt. Zo houdt Vasco Climate Control rekening met de persoonlijke instellingen van de gebruiker én
de weersomstandigheden.
Draadloos comfort
Sinds jaar en dag zet Vasco in op design, comfort en gebruiksgemak. De lancering van Vasco Climate Control bewijst dat
opnieuw: een cloud-gestuurde app waarmee de consument het volledige binnenklimaat van zijn woning regelt, met zijn
smartphone of tablet. Want zowel radiatoren en vloerverwarming als ventilatie zijn via een draadloze interface met het internet
verbonden. Zo kan de gebruiker altijd en overal inloggen.
Energie-efficiënte regeling
Vasco Climate Control kan maximaal 8 afzonderlijke zones in huis aansturen. De slimme klimaatregeling laat toe om volgens
een vooraf ingesteld dagschema te werken, met telkens de gewenste comforttemperatuur en ventilatiestand per ruimte. Het
systeem telt 4 standaardscenario’s – opstaan, weg, thuis en slapen – die flexibel kunnen worden aangepast of uitgebreid.
Makkelijk om het perfecte binnenklimaat te regelen én tegelijk de energiefactuur onder controle te houden, doordat Vasco de
radiatoren, vloerverwarming en ventilatie zo efficiënt mogelijk aanstuurt.
Vlotte installatie
Om gebruik te kunnen maken van de Climate Control-app is een Vasco Gateway nodig. Deze kan gecombineerd worden met:
- RF-radiatorthermostaat
- RF-zoneregelaar voor radiatoren, inclusief kamerthermostaat
- cv-regelaars
- ventilatie-units (type DII en C400RF)
https://www.youtube.com/watch?v=11pAGY67wPk

Vasco Climate Control is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande Vasco-installaties (en zelfs voor geplaatste niet-Vascoinstallaties).
Verwarming & ventilatie aansturen
- Voor het aansturen van radiatoren is een Vasco RF-radiatorthermostaat nodig. Bij vloerverwarming zijn een Vascozoneregelaar en thermostaten nodig. Het verwarmingssysteem kan gekoppeld worden aan de cv-regelaar voor de
optimale regeling van de warmtevraag. Vasco Climate Control regelt in dit geval ook de warmtevraag naar de ketel. Bij
een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming kan deze ook gebruikt worden om te koelen.
- Met de Climate Control-app kan ook de ventilatie aangestuurd worden. De app geeft een automatische melding wanneer
de filters vuil zijn. Bij een ventilatiesysteem met warmterecuperatie geeft de app ook aan wanneer de bypass geopend
is. De installateur kan in het installatiemenu verschillende parameters wijzigen, zoals de instellingen van het debiet, de
instellingen van de bypass, de temperatuur bij vorstbescherming en de filtermelding.
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Vasco uit Dilsen (BE) biedt wereldwijd een uitgebreid assortiment van slimme, innovatieve en duurzame totaaloplossingen
op het gebied van verwarming, ventilatie en koeling ten behoeve van een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco
kwalitatief hoogwaardige bekroonde designradiatoren op maat die zich kenmerken door de combinatie van topdesign en
functionaliteit. De kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren zijn Superia in België en Brugman in Duitsland, Frankrijk, Polen en
Nederland. Vasco vloerverwarming wordt enkel in België verkocht. Ook legt Vasco zich toe op energiezuinige en fluisterstille
ventilatiesystemen.
Vasco streeft naar optimale ontzorging (a-z) richting haar doelgroepen. Uniek is dat de radiatoren van Vasco worden
gewaarborgd met een fabrieksgarantie voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. Vasco staat garant voor een
snelle levering. Zo bevinden de productiebedrijven zich in Dilsen (België), Zedelgem (België), Tubbergen (Nederland), en
Legnica (Polen). Vasco Group telt ongeveer 640 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep Vaessen Industries.
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