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 Zagreb, 31. ožujka 2022.

21st FORUM ON GAS 2022

21. PLINARSKI FORUM 2022.

SVIJET KOJI POVEZUJE

Danas, više no ikada ranije, može se posvjedočiti važ-
nosti energetske učinkovitosti koja posebno mjesto 
zauzima među plinskim trošilima. Potrošnja plina 
kao najosjetljiviji parametar za krajnje korisnike uve-
like ovisi upravo o navikama samih korisnika. Trend 
integracije kućanskih aparata, pa i kondenzacijskih 
bojlera, u tzv. internet stvari (IoT) sve češće korisnika 
približava praćenju centralnog grijanja i potrebi za 
upravljanjem u svrhu veće učinkovitosti, ali i udobno-
sti. 

Vaillantov program Connectivity nudi nekoliko apli-
kacija za mobilne telefone koje korisnicima, ali i ser-
viserima omogućuju da u stvarnom vremenu prate 
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sve bitne parametre sustava te da se povežu koristeći 
svoje mobilne telefone. Jednostavnošću i brzinom te 
aplikacije mogu pretvarati kompleksne odnose pa-
rametara kao što su unutarnja i vanjska temperatura 
te potrošnja plina u lako razumljivo planiranje režima 
grijanja u kućanstvu. Korisnik može u svim uvjetima 
pratiti i razumjeti kako željena udobnost utječe na po-
trošnju energenta te, prema tome, koristeći aplikaciju, 
odabrati optimalan tjedni plan za svoje kućanstvo. 

Vaillant je svoj program Connectivity proširio i na 
servisnu podršku te time zaista zakoračio u buduć-
nost koja donosi povezanost, sigurnost, učinkovitost 
i udobnost bez kompromisa. 


