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Необхідно обов'язково дотримуватись даних
вказівок щодо техніки безпеки, щоб уникнути
небезпеки ушкоджень людей та виникнення
матеріальних збитків.

Пояснення вказівок щодо техніки безпеки

Небезпека
Цей символ попереджає про ризики вини-
кнення травм.

! Увага
Цей символ попереджає про можливі мате-
ріальні збитки або забруднення навко-
лишнього середовища.

Вказівка
Дані зі словом "Вказівка" містять додаткову
інформацію.

Цільова аудиторія

Ця інструкція призначена для користувачів уста-
новки.
Окремі розділи цієї інструкції описують види діяль-
ності, які мають виконуватися фахівцями.
Цей прилад також може використовуватися дітьми
віком від 8 років, а також особами з фізичними, сен-
сорними або розумовими вадами або особами, які
не мають достатнього досвіду і знань за умов, що
такі особи знаходяться під наглядом або були про-
інформовані про умови безпечного використання
приладу та про можливі небезпечні наслідки.

Небезпека
Особливо можуть бути пошкоджені впливом
радіосигналів медичні прилади, наприклад,
кардіостимулятори, слухові апарати і дефі-
брилятори.
У разі використання таких приладів слід уни-
кати перебування людей поблизу готових к
експлуатації радіокомпонентів.

Монтаж та налаштування

■ Налаштування та експлуатація пристрою мають
виконуватися тільки згідно з вказівками цієї
інструкції.

■ Електротехнічні роботи дозволяється виконувати
тільки фахівцям-електрикам.

■ Пристрої слід підключати тільки до відповідним
чином облаштованих розеток.

■ Під час виконання робіт на пристрої необхідно
витягнути штекер із розетки.

■ Для забезпечення надійного передавання сигна-
лів слід дотримуватися значень мінімальної від-
стані.

Експлуатація установки

■ Експлуатацію установки слід виконувати лише у
сухих приміщеннях (експлуатація у ванній кімнаті
неприпустима).

■ Не експлуатувати у вибухонебезпечних примі-
щеннях.

■ Пристрій слід захищати від:
– вологи
– пилу
– рідин
– пари
– прямого сонячного випромінювання
– іншого прямого теплового випромінювання

■ Після збою електроживлення або після переза-
пуску пристрою слід перевірити стан радіокомпо-
нентів.

■ Не доторкатися до блоку живлення вологими
руками.

Небезпека
Пошкоджені прилади небезпечні для вас.
Перевірте пристрій на предмет наявності зов-
нішніх пошкоджень. Експлуатація пошкодже-
ного пристрою забороняється.

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки щодо техніки безпеки
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Додаткові компоненти та окремі деталі

При заміні використовувати виключно оригінальні
деталі компанії Viessmann або запасні деталі,
дозволені для застосування компанією Viessmann.

Небезпека
У разі підключення непридатних блоків
живлення існує небезпека виникнення
пожежі.
Використовувати тільки блок живлення, що
входить у комплект постачання.

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки щодо техніки безпеки (продовження)

58
34

19
6
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Vitoconnect через мережу Інтернет забезпечує кому-
нікацію між наступними компонентами та сервером
Viessmann:
■ Контролер Vitotronic (інтерфейс Optolink)
■ Теплогенератор з інтерфейсом Open-Therm

Набір функцій доступний лише в разі виконання
наступних умов:
■ Контролери Vitotronic, теплогенератори з

інтерфейсом Open-Therm і пристрій Vitoconnect
мають бути правильно підключені та налаштовані.

■ Vitoconnect з'єднується з мережею Інтернет через
WiFi-маршрутизатор.

■ Доступ до мережі Інтернет повинен бути у будь-
який час.

■ Була виконана реєстрація користувача: Див.
стор. 21.

■ Щоб у випадку збою електромережі можна було
відправити повідомлення, ми рекомендуємо обла-
штувати електроживлення Vitocom 100 і WiFi-мар-
шрутизатора через джерело безперебійного
живлення (ДБЖ).

Вказівка
■ Слід регулярно перевіряти опалювальну уста-

новку і функціональність каналів передавання
даних.

■ Для додаткового підвищення експлуатаційної
надійності опалювальної установки ми рекомен-
дуємо запланувати додаткові заходи, наприклад,
для захисту від замерзання або для контролю
пошкоджень від води.

Відповідальність

Відповідальність за недоотриманий прибуток, від-
сутню економію, інші непрямі або прямі збитки, які
виникають внаслідок використання Vitoconnect,
сервера Viessmann або програмного забезпечення,
а також за збитки, що виникли внаслідок непра-
вильного використання, виключається.
Відповідальність обмежується шкодою, що виникає
звичайно, якщо у незначній мірі було порушено
важливе договірне зобов'язання, виконання якого
робить можливим правильне виконання договору.
Обмеження відповідальності не застосовується,
якщо збиток став наслідком навмисних або грубо
недбалих дій, або якщо закон про відповідальність
товаровиробника за продукцію вимагає застосу-
вання обов'язкової відповідальності.

Дійсними є Загальні умови продажу Viessmann, які
входять до актуального прайс-листу Viessmann.
Для використання ViCare або Vitoguide застосову-
ються відповідні положення із захисту даних та
умов використання.
Push-сповіщення та служби електронної пошти є
послугами Інтернет-провайдерів, за діяльність яких
компанія Viessmann не несе відповідальності. В
цьому відношенні дійсними є комерційні умови від-
повідного Інтернет-провайдера.

Безпека і відповідальність

Експлуатаційна безпека
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Утилізацію упаковки необхідно виконувати згідно з
законодавчими положеннями, що діють відносно
утилізації.

Символи

Символ Значення
Посилання на інший документ з додатко-
вими даними
 

1. Крок у зображеннях:
Нумерація відповідає послідовності ви-
конання робіт.

Попередження про матеріальні збитки
або забруднення навколишнього сере-
довища
 
 
Область під напругою
 
 
Бути особливо уважним
 
 
■ Елемент має зафіксуватися з харак-

терним звуком.
або

■ Звуковий сигнал
■ Використовувати нову деталь.

або
■ У поєднанні з інструментом: очистити

поверхню.
Виконати належну утилізацію деталі.
 
 
Здати деталь в спеціалізовані пункти
утилізації. Забороняється утилізувати
зі звичайними побутовими відходами.
 

Фахівці

Цим символом позначаються види діяльності,
які можуть виконувати лише фахівці.

Електротехнічні роботи дозволяється виконувати
тільки фахівцям-електрикам.

Вступна інформація

Утилізація упаковки
58

34
19

6

Ін
ф

ор
м

ац
ія

 



8

Пристрої Vitoconnect призначені для використання
виключно разом з електронними регуляторами та
контролерами підтримуваних електро- та
теплогенераторів Viessmann.

Пристрої Vitoconnect призначені виключно для екс-
плуатації всередині приміщень житлового і комер-
ційного призначення. Неправильне використання
обладнання заборонене та призводить до відмови
від відповідальності (наприклад, виробниче або
промислове застосування у цілях, які відрізняються
від керування і регулювання).

Необхідно дотримуватися вимог інструкцій з мон-
тажу, сервісного обслуговування та експлуатації, які
постачаються разом з обладнанням або доступні у
мережі Інтернет.

Пристрої Vitoconnect мають використовуватися
виключно для контролю, керування та оптимізації
установок з визначеними для цього в документації
інтерфейсами користувача і телекомунікаційними
інтерфейсами. У разі застосування комунікаційних
інтерфейсів замовник має переконатися, що для
всіх використовуваних ліній передачі даних
постійно наявні та виконуються викладені в техніч-
ній документації вимоги до системи (наприклад,
з'єднання через мережу WiFi з використанням WiFi-
маршрутизатора).
Для забезпечення електропостачання слід викори-
стовувати лише вказані тут компоненти (наприклад,
штекерні блоки живлення).

Вказівка
Прилади призначені виключно для домашнього або
побутового використання, тобто безпечно вико-
ристовувати прилад можуть навіть особи, які не
були попередньо проінструктовані.

Інформація про виріб

Vitoconnect - це Інтернет-інтерфейс для монтажу на
стіні, який підтримує зв'язок з контролером котло-
вого контуру теплогенератора.
Використання Vitoconnect уможливлює дистанційне
керування опалювальними установками через
мережу Інтернет. Налаштування та опитування
здійснюються через мобільний додаток ViCare.
Дистанційне керування опалювальною установкою
персонал також може здійснювати через Vitoguide.

Vitoconnect, тип OPTO2

Vitoconnect, тип OPTO2, може використовуватися
для однокотлових установок з інтерфейсом
Optolink.

Vitoconnect, тип OT2

Vitoconnect, тип OT2, може використовуватися для
однокотлових установок з інтерфейсом Open.

Після введення Vitoconnect, тип OT2, в експлуата-
цію керування теплогенератором здійснюється
виключно через додаток ViCare.
Налаштування температури приміщення додатково
можуть бути виконані через Vitotrol 100, тип OT1.

Запчастини

Ви можете знайти інформацію про запасні частини
в додатку Viessmann Ersatzteil-App. 

Вступна інформація

Використання за призначенням
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Обмін даними з Vitoconnect, тип OPTO2

Тільки у поєднанні з теплогенераторами з
інтерфейсом Optolink

 

K
B

C

A

E

H

G

F

D

Мал. 1

A Теплогенератор з регулятором
B З'єднувальний кабель Optolink
C Vitoconnect, тип OPTO2
D WiFi
E Маршрутизатор WiFi (не входить у комплект

постачання)
F Надійне з'єднання з сервером Viessmann через

мережу Інтернет

G Сервер Viessmann
H Мережа мобільного зв'язку

або
З’єднання WiFi

K Смартфон

Обмін даними з Vitoconnect, тип OT2

Тільки у поєднанні з теплогенераторами з
інтерфейсом Open

 

M
B

C

A

G

L

K

H

F

D

E

Мал. 2

A Теплогенератор з регулятором
B З'єднувальна лінія Open Therm
C Vitoconnect, тип OT2
D З'єднувальна лінія Open Therm
E Vitotrol 100, тип OT1
F WiFi
G Маршрутизатор WiFi (не входить у комплект

постачання)

H Надійне з'єднання з сервером Viessmann через
мережу Інтернет

K Сервер Viessmann
L Мережа мобільного зв'язку

або
З’єднання WiFi

M Смартфон

Вступна інформація

Інформація про виріб (продовження)
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Мобільний застосунок ViCare App

Ви можете виконувати керування вашою опалю-
вальною установкою через мережу Інтернет за
допомогою мобільного додатку.

Подальша інформація: Див. www.vicare.info або
App Store і Google Play Store.

 Vitoguide

Тільки для спеціалізованого підприємства

Спеціалізована фірма, що вас обслуговує, може
виконувати дистанційний контроль опалювальної
установки. Для цього спеціалізована фірма, що вас
обслуговує, потребує активації сервісу.

Подальша інформація: Див.
www.viessmann.com/vitoguide або App Store і
Google Play Store.

Вступна інформація

Керування через мобільний застосунок
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Підтримувані положення

Актуальний огляд підтримуваних положень: Див.
www.viessmann.com/vitoconnect.

IP-мережа

Вимоги до системи
■ WiFi-маршрутизатор з активованою функцією

WiFi. WiFi-маршрутизатор має бути у достатній
мірі захищений надійним паролем з
шифруванням WPA2. Для підключення пристрою
Vitoconnect з WiFi-маршрутизатором не слід вико-
ристовувати нешифровані з'єднання.

■ Підключення до мережі Інтернет з „безлімітним
тарифом“ (безлімітний тариф, незалежний від
часу і обсягу даних, що передаються) з високою
доступністю, тобто, Vitoconnect постійно з'єдна-
ний із сервером Viessmann.

■ Перед введенням в експлуатацію IT-спеціаліст
замовника повинен перевірити динамічну ІP-
адресацію (DHCP, заводський стан) в мережі
(WiFi) і у разі необхідності налаштувати.

■ Визначити параметри маршрутизації та безпеки в
ІР-мережі (LAN): Порт 80, порт 123, порт 443 і
порт 8883 активувати для прямих вихідних
з'єднань. Перед введенням в експлуатацію дору-
чити перевірку ІТ-спеціалісту замовника, нала-
штувати у разі необхідності.

Вказівка
Під час експлуатації Vitoconnect створює безпечне
Інтернет-з'єднання із сервером Viessmann.
З'єднання Vitoconnect з іншими серверами немож-
ливі.

Обліковий запис користувача

Незалежно від пристрою керування для
експлуатації Vitoconnect необхідний дійсний обліко-
вий запис користувача на сервері Viessmann.
Реєстрація для цього здійснюється автоматично під
час введення в експлуатацію через мобільний
застосунок ViCare App: Див. стор. 21.

Пристрій керування для ViCare App

Застосунок ViCare App підтримує термінали з
такими операційними системами:
■ Apple iOS
■ Google Android

Вказівка
■ Сумісні версії: Див. App Store або Google Play

Store.
■ Подальша інформація: Див. www.vicare.info

Цільові пристрої

Термінал для отримання електронної пошти,
наприклад, комп'ютер, смартфон або планшетний
ПК.

Місце монтажу

Vitoconnect

Тип монтажу: Монтаж на стіні
■ Монтаж у закритому приміщенні
■ Місце для монтажу повинно бути сухим і не

замерзати.
■ Забезпечити температуру навколишнього середо-

вища від +5 до +40 °C.
■ Відстань від теплогенератора мін. 0,3 м і макс.

2,5 м
■ Розетка з заземлювальним контактом 230 В/50 Гц

або
US/CA: штепсельна розетка 120 В/60 Гц
макс. 1,5 м біля місця монтажу

■ Доступ до мережі Інтернет із достатнім сигналом
WiFi
Вказівка
Сигнал WiFi можна посилити за допомогою
стандартного ретранслятора.

Вказівка
■ Під час вибору місця монтажу слід дотримува-

тися довжини з'єднувальних ліній, що входять у
комплект постачання.

■ Оберіть відстань між Vitoconnect та WiFi-мар-
шрутизатором, щоб забезпечити добре
з'єднання у мережі WiFi.

З'єднувальні кабелі Довжина
Штекерний блок живлення зі з'єдну-
вальним кабелем

1,5 м

З'єднувальний кабель Optolink або
Open Therm для підключення
Vitoconnect до контролера котлового
контуру

3 м

Підготовка до монтажу

Вимоги до системи
58
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Vitotrol 100, тип OT1

Тип монтажу: Монтаж на стіні
■ В основному приміщенні на внутрішній стіні, на

висоті близько 1,5 м від підлоги.
■ Місце для монтажу повинно бути сухим і не

замерзати.
■ Забезпечити температуру навколишнього середо-

вища від 0 до +40 °C.

■ Не встановлювати в безпосередній близькості до
вікон і дверей.

■ Не встановлювати над радіаторами.
■ Не встановлювати на полицях, у нішах тощо.
■ Не встановлювати біля джерел тепла (прямого

сонячного випромінювання, каміна, телевізора
тощо).

Дальність дії

Дальність дії з'єднань у мережі WiFi може бути
зменшена стінами, стелями і предметами інтер'єру.
Якщо сигнал WiFi стане слабшим, прийом може
погіршитися.

Зменшення дальності дії:
■ На шляху від передавального пристрою до при-

ймача сигнали WiFi заглушуються, наприклад,
повітрям і при проходженні через стіни.

■ Сигнали WiFi відбиваються металевими дета-
лями, наприклад, арматурою в стінах, металевою
фольгою теплоізоляції, теплозахисним склом, що
має металеве покриття.

■ Сигнали WiFi розділяються внаслідок впливу
блоків електроживлення і ліфтових шахт.

■ На сигнали WiFi негативно впливають пристрої,
які також використовують високочастотні сигнали.
Відстань до таких пристроїв має становити мін.
2 м:
– Комп'ютери
– Аудіо- та відеоустановки
– Радіосигнали
– Електронні трансформатори
– Допоміжні пускові пристрої

Вказівка
Для забезпечення доброго з'єднання у мережі WiFi
ми радимо зробити відстань між Vitoconnect та
WiFi-маршрутизатором мінімально можливою.

Підготовка до монтажу

Місце монтажу (продовження)

58
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Робочі етапи Відповідальна особа Стор.
  Тип OPTO2 Тип OT2
Монтаж
1 Перевірити вимоги до системи. Спеціалізована фірма з

опалювальної техніки
ІТ-спеціаліст

 11  11

2 Ввести кабелі. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Експлуатант установки

—  15

3 Змонтувати настінне кріплення для
Vitoconnect.

Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

 14  14

4 Змонтувати настінне кріплення Vitotrol 100. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

—  15

5 З'єднати Vitoconnect з теплогенератором. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки

—  16

Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Експлуатант установки

 16 —

7 З'єднати Vitoconnect і Vitotrol 100. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

—  17

8 Вставити Vitoconnect у настінне кріплення. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

 17  17

9 Вставити Vitotrol 100 у настінне кріплення. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

—  18

10 Виконати підключення Vitoconnect до мережі. Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

 18  18

Введення в експлуатацію
11 Перевірити налаштування мережі. ІТ-спеціаліст  21  21
12 Реєстрація користувача і налаштування опа-

лювальної установки.
Спеціалізована фірма з
опалювальної техніки
Користувач установки

 21  21

Послідовність монтажу

Огляд процесів для монтажу та введення в експлуатацію
58
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Vitoconnect, тип OPTO2 і тип OT2

1.

2x

2x

2.
2.

Мал. 3

Послідовність монтажу

Монтаж настінного кріплення

58
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Vitotrol 100, тип OT1

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2

1.

2.

3.

4.

Мал. 4

Введення кабелів

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2

1.

3.
2.

1.

Мал. 5

Послідовність монтажу

Монтаж настінного кріплення (продовження)

58
34
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A
Мал. 6

1. Підключіть USB-штекер з'єднувального кабелю
Optolink/USB до роз'єму A пристрою
Vitoconnect.

C DB
Мал. 7

B Індикатор несправності
C Інтерфейс Optolink
D Індикатор робочого стану

2. З'єднайте штекер Optolink з'єднувальної лінії
Optolink/USB з інтерфейсом Optolink C на
контролері теплогенератора.

Підключення на зовнішньому теплоге-
нераторі
Інструкція з експлуатації теплогенератора

Підключення Vitoconnect, тип OT2

Підключення Vitoconnect, тип OT2, до теплогенератора

1. 

Підключити з'єднувальний кабель Open Therm
до теплогенератора.

Інструкція з монтажу і сервісного обслуго-
вування теплогенератора

2.

5 6

OT+ OT-

1.

Мал. 8

Послідовність монтажу

Підключення Vitoconnect, тип OPTO2, до теплогенератора

58
34

19
6

М
он

та
ж



17

Підключення Vitoconnect, тип OT2, до Vitotrol 100

3 4

-+

-+
A

B

Мал. 9

Закриття пристрою та встановлення у настінне кріплення

Vitoconnect

1.

Мал. 10

Послідовність монтажу

Підключення Vitoconnect, тип OT2 (продовження)

58
34
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Vitotrol 100, тип OT1

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2

8.1.

3.

2.

Мал. 11

Підключення Vitoconnect до мережі

Фіксовано встановлена розетка із заземлювальним
контактом має знаходитися поблизу пристрою, до
неї повинен бути забезпечений вільний доступ.
Захист штепсельної розетки замовником: Макс.
16 A (US, CA: макс. 20 A).

A
Мал. 12

1. Підключіть штекер штекерного блоку живлення
до роз'єму A пристрою Vitoconnect.

2. Вставте штекерний блок живлення пристрою
Vitoconnect у розетку.

Послідовність монтажу

 Закриття пристрою та встановлення у настінне… (продовження)

58
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B

A

Мал. 13

A Кнопка керування
B Кнопка скидання

Індикатор відображає поточний режим роботи.
Індикатор відображає стан зв'язку з сервером
WiFi та сервером Viessmann.
Індикатор відображає функції системи та
зв'язок з теплогенератором (повторний пуск,
оновлення, помилка).

 = область натискання кнопки керування A

Введення в експлуатацію

Елементи індикації та керування
58
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Значення індикації

Індикатор  – робочий стан
Світиться білим. Успішне встановлення з'єднання Vitoconnect з теплогенератором і сервером

Viessmann.
Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2
Миготить білим. „Комфортний режим“ увімкнений.
Індикатор  – зв'язок із сервером WiFi та сервером Viessmann
Миготить зеленим. Встановлення з'єднання Vitoconnect із сервером Viessmann
Світиться зеленим. ■ Vitoconnect вмикається.

Або
■ Режим точки доступу активний.

Пульсує жовтим. Встановлення з'єднання Vitoconnect із WiFi-маршрутизатором невдале: Див.
стор. 24.

Світиться жовтим. Зв'язок з мережею Інтернет відсутній: Див. стор. 24.
Світиться червоним. Встановлення з'єднання Vitoconnect із сервером Viessmann невдале: Див.

стор. 24.
Індикатор  – системні функції та зв'язок з теплогенератором
Світиться зеленим. ■ Vitoconnect вмикається.

Або
■ Встановлюється нове програмне забезпечення.

! Увага
Уникати пошкодження пристрою Vitoconnect.
Під час встановлення програмного забезпечення не відключати
Vitoconnect від мережі електроживлення.

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2
Миготить жовтим. Помилка зв'язку з Vitotrol 100, тип OT1: Див. стор. 24.
Швидко миготить жовтим. Зв'язок з теплогенератором відсутній: Див. стор. 24.
Миготить червоним. Vitoconnect готовий до скидання до заводських налаштувань: Див. стор. 25.
Світиться червоним. Помилка на контролері теплогенератора: Див. стор. 24.
Індикатори  і  – помилка програмного забезпечення або обладнання
Швидко миготять черво-
ним.

Помилка програмного забезпечення або обладнання: Див. стор. 24.

Вказівка
Повільно пульсують: Індикатор загоряється 1

раз кожні 4 секунди яскраво і
темніше.

Пульсація: Індикатор загоряється 1
раз на секунду яскраво і
темніше.

Миготіння: Індикатор загоряється 1
раз на секунду.

Швидке миготіння: Індикатор загоряється 2
рази на секунду.

Введення в експлуатацію

Елементи індикації та керування (продовження)
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ІТ-спеціаліст має перевірити наступні налашту-
вання на WiFi-маршрутизаторі, у разі необхідності
виправити:
■ Має бути налаштована динамічна IP-адресація.
■ Порт 80, порт 123, порт 443 і порт 8883 мають

бути активовані для достатньої кількості з'єднань.

Реєстрація користувача і налаштування опалювальної установки

1. Завантажте ViCare App з App Store або Google
Play Store та встановіть відповідну програму.

2. Запустіть ViCare App та натисніть на „Створити
обліковий запис“.

3. Дотримуйтесь інструкцій у ViCare App.

4. Проскануйте QR-код.
Або
Введіть „S/N“ і „ID“.

Вказівка
QR-код, „S/N“ і „ID“: Див. наклейку Vitoconnect,
що входить в комплект постачання.

5. Налаштуйте мережу WiFi для пристрою
Vitoconnect: Див. наступний розділ.

6. З'єднайте Vitoconnect з вашою домашньою
мережею.
■ Пристрій Vitoconnect і додаток ViCare App

налаштовані, якщо індикатор  світиться
білим кольором: Див. розділ „Елементи інди-
кації та керування“.
Вказівка
Цей процес може тривати до 5 хвилин.

■ Якщо індикатор  світиться червоним, вста-
новлення з'єднання було невдалим: Див. роз-
діл „Заходи з усунення несправностей“.

■ Якщо індикатор  світиться зеленим, повто-
ріть спробу з'єднання Vitoconnect з вашою
домашньою мережею.

Операційна система Android: Налаштування мережі WiFi

Автоматичне встановлення з'єднання з мережею
WiFi „VITOCONNECT-<xxxx>“.

Операційна система iOS: Налаштування мережі WiFi

1. Відкрийте налаштування WiFi на вашому смарт-
фоні.

2. З'єднайте ваш смартфон з мережею WiFi
„VITOCONNECT-<xxxx>“.
З'являється запит на введення пароля.

Вказівка
Пароль з шифруванням WPA2 автоматично
знаходиться у буфері обміну.

3. Вставте пароль WPA2 з буферу обміну.

Введення в експлуатацію

Перевірка налаштувань мережі
58
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Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2

Якщо ви бажаєте опалювати свої приміщення неза-
лежно від „Часової програми“ та впродовж обме-
женого періоду з більш високою або більш низькою
температурою, активуйте „Комфортний режим“.

■ Приміщення опалюються з температурою, нала-
штованою для „Комфортного режиму“.

■ Перед опалюванням приміщень спочатку вода у
контурі ГВП нагрівається до налаштованої темпе-
ратури.

Налаштування комфортного режиму

Натискайте кнопку керування A довше 1 секунди,
але не довше 5 секунд: Див. розділ „Елементи інди-
кації та керування“.
Індикатор  миготить білим кольором:
Налаштований „Комфортний режим“.

Вихід з комфортного режиму

Через Vitoconnect або Vitotrol

Для виходу з „Комфортного режиму“ існують 4 мож-
ливості:
■ Знов короткочасно натискайте кнопку керування
A впродовж близько 1 секунди, але не довше
5 секунд: Див. розділ „Елементи індикації та керу-
вання“.
Або

■ Вихід з „Комфортного режиму“ здійснюється авто-
матично у разі зміни заданого значення темпера-
тури приміщення через Vitotrol 100, тип OT1.
Або

■ Вихід з „Комфортного режиму“ здійснюється авто-
матично у разі перезапуску Vitoconnect.
Або

■ Вихід з „Комфортного режиму“ здійснюється авто-
матично через 24 години (заводський стан).

Через застосунок ViCare

Для виходу з „Комфортного режиму“ через
застосунок ViCare існують 2 можливості:
■ Доторкніться до „Вручну“ „ЗАВЕРШИТИ“.

Або
■ Вихід з „Комфортного режиму“ здійснюється авто-

матично у разі перемикання режиму роботи через
застосунок ViCare.

Режим точки доступу

Активуйте режим точки доступу пристрою, щоб в
режимі онлайн викликати правову інформацію,
наприклад, ліцензії Open Source або виконати
налаштування WiFi-маршрутизатора.

Активуйте режим точки доступу, наприклад, після
заміни WiFi-маршрутизатора.

Активація режиму точки доступу

Натискайте кнопку керування A довше 5 секунд,
але не довше 30 секунд: Див. розділ „Елементи
індикації та керування“.
Індикатор  світиться зеленим:
Режим точки доступу активний.

Деактивація режиму точки доступу

1. Режим точки доступу автоматично деакти-
вується через 5 хвилин.
Або

2. Знов натискайте кнопку керування A довше
5 секунд, але не довше 30 секунд: Див. розділ
„Елементи індикації та керування“.
Індикатор  більше не світиться зеленим.
Режим точки доступу вимкнений.

Функції керування

Тимчасове налаштування температури приміщення
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Вказівка
Під час першого введення в експлуатацію режим
точки доступу активується автоматично, якщо
вставлений штекерний блок живлення.
Режим точки доступу залишається активним до
завершення введення в експлуатацію пристрою
Vitoconnect.
Вам не потребується вимикати режим точки
доступу вручну.

Опитування ліцензій

Цей виріб містить програмне забезпечення сторон-
ніх виробників і/або програмне забезпечення з від-
критим програмним кодом. За умов дотримання від-
повідних ліцензійних умов ви маєте право на вико-
ристання цього програмного забезпечення сторон-
ніх виробників.

Виклик ліцензій Open Source

1. Активуйте режим точки доступу пристрою
Vitoconnect: Див. стор. 22.

2. Відкрийте налаштування WiFi на вашому смарт-
фоні або ПК.

3. З'єднайте ваш смартфон або ПК з WiFi-мере-
жею „Viessmann-<xxxx>“.
З'являється запит на введення пароля.

4. Введіть пароль з шифруванням WPA2.

Вказівка
Пароль з шифруванням WPA2 вказаний на
наклейці, що входить у комплект постачання.

5. На вашому смартфоні за допомогою Інтернет-
браузера відкрийте посилання http://
vitoconnect.gateway або http://169.254.11.1

6. Перейдіть за посиланням „Open Source
Components Licenses“.

Функції керування

Режим точки доступу (продовження)
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З'єднання з мережею Інтернет перервано

Якщо з'єднання з мережею Інтернет перервано, ви
більш не можете виконувати налаштування через
додаток ViCare App.

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OT2
■ Налаштовані раніше часові програми для опа-

лення приміщень і приготування гарячої води
активні.

■ Задане значення температури приміщення ви
можете змінити через Vitotrol 100, тип OT1.

■ „Комфортний режим“ ви можете увімкнути через
Vitoconnect: Див. стор. 22.

Тільки у поєднанні з Vitoconnect, тип OPTO2
■ Ви можете виконати налаштування на контролері

теплогенератора.
Інструкція з експлуатації теплогенератора

Індикація несправностей на Vitoconnect

Індикація несправностей на Vitoconnect здійс-
нюється за допомогою різних світлодіодних індика-
торів: Див. стор. 19.

Несправності із світлодіод-
ною індикацією 

Вид несправності та заходи з усунення

Миготить жовтим. Встановлення з'єднання Vitoconnect із WiFi-маршрутизатором невда-
ле
■ Перевірте пароль під час введення мережі WiFi в експлуатацію.
■ Перевірте з'єднання з WiFi-маршрутизатором.
■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.

Світиться жовтим.
Або
Світиться червоним.

Немає з'єднання з мережею Інтернет або Немає з'єднання із
сервером Viessmann
■ Немає WiFi-з'єднання

– Перевірте налаштування мережі під час введення мережі WiFi в екс-
плуатацію.

– Перевірте пароль під час введення мережі WiFi в експлуатацію.
■ Рівень сигналу WiFi надто низький

– Змініть місце монтажу пристрою Vitoconnect: Див. стор. 11.
■ WiFi-з'єднання існує, але зв'язок з мережею Інтернет відсутній.

– Перевірте Інтернет-з'єднання з іншими абонентами, наприклад, з
ноутбуком.
Якщо Інтернет-з'єднання відсутнє також з іншими абонентами, дору-
чіть перевірку налаштувань мережі IT-спеціалісту.

■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.
Швидко миготить червоним. Помилка програмного забезпечення або обладнання

■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.
■ У разі необхідності замініть Vitoconnect.

Що необхідно робити?

Заходи з усунення несправностей
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Несправності із світлодіод-
ною індикацією 

Вид несправності та заходи з усунення

Миготить жовтим. Помилка зв'язку з Vitotrol 100, тип OT1
■ Перевірте з'єднувальну лінію Open Therm з Vitotrol 100, тип OT1: Див.

стор. 17.
■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.

Швидко миготить жовтим. Зв'язок з теплогенератором відсутній
■ Перевірте штекерні з'єднання (Optolink, USB).
■ Перевірте з'єднувальні лінії (Open Therm, Optolink).
■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.

Швидко миготить червоним. Помилка програмного забезпечення або обладнання
■ Перезапустіть пристрій Vitoconnect: Див. стор. 25.
■ У разі необхідності замініть Vitoconnect.

Світиться червоним. Несправність на контролері теплогенератора
■ Дотримуйтесь повідомлення у ViCare App.
■

Інструкція з монтажу й сервісного обслуговування теплогенерато-
ра

Несправності без світлодіод-
ної індикації

Заходи

Всі індикатори на Vitoconnect
вимкнені.

Перевірте підключення до мережі та штекерний блок живлення
Vitoconnect.

Повторний запуск Vitoconnect

Після усунення несправності для Vitoconnect необ-
хідний повторний запуск.

Одночасно натискайте кнопку скидання B і кнопку
керування A впродовж близько 15 секунд: Див.
розділ „Елементи індикації та керування“.
■ Індикатори  і  світяться зеленим: Процес

пуску може тривати до 2 хвилин.
■ Індикатор  світиться білим: Vitoconnect готовий

до експлуатації.

Відновлення заводського налаштування

Ви можете скинути змінені значення до заводських
налаштувань.

1. Натискайте кнопку скидання B впродовж мін.
30 секунд: Див. розділ „Елементи індикації та
керування“.
Індикатор  миготить червоним.

2. Знов короткочасно натискайте кнопку скидання
B впродовж 5 секунд.
Індикатор  більше не світиться.
Vitoconnect запускається заново.

Налаштування WiFi після заміни маршрутизатора

1. Активуйте режим точки доступу пристрою
Vitoconnect: Див. стор. 22.

2. Відкрийте налаштування WiFi на вашому смарт-
фоні.

Що необхідно робити?

Заходи з усунення несправностей (продовження)
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3. З'єднайте ваш смартфон з мережею WiFi
„VITOCONNECT-<xxxx>“.

4. Введіть пароль з шифруванням WPA2.

Вказівка
Пароль з шифруванням WPA2 вказаний на
наклейці, що входить у комплект постачання.

5. На вашому смартфоні за допомогою Інтернет-
браузера відкрийте посилання http://
vitoconnect.gateway або http://169.254.11.1

6. На початковій сторінці відкрийте „Select
Router“.

7. Дотримуйтесь інструкцій на Інтернет-сторінці.

8. Режим точки доступу автоматично деакти-
вується через 5 хвилин.
Або
Деактивуйте режим точки доступу пристрою
Vitoconnect вручну: Див. стор. 22.

Що необхідно робити?

Налаштування WiFi після заміни маршрутизатора (продовження)
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Якщо доступна нова версія програмного забезпе-
чення, вона буде завантажена автоматично.
Під час оновлення індикатор  миготить зеленим.
Цей процес може тривати до 5 хвилин.
Після успішно завершеного оновлення пристрій
Vitoconnect запускається заново.

Вказівка
Під час першого введення в експлуатацію про-
грамне забезпечення пристрою Vitoconnect авто-
матично оновлюється, якщо існує зв'язок
Vitoconnect з мережею Інтернет.

Техобслуговування

Vitoconnect не потребує технічного обслуговування.

Чищення

Чищення поверхонь можна виконувати тканиною з
мікроволокна. Засоби для чищення не використову-
вати.

Технічний догляд

Оновлення програмного забезпечення
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Vitoconnect
Номінальна напруга 12 В
Частота WiFi 2,4 ГГц
Шифрування WiFi Без шифрування або WPA2
Частотна смуга 2400,0 - 2483,5 МГц
Макс. потужність передавання 0,1 Вт (ЕІВП)
Інтернет-протокол IPv4
Призначення IP-адреси DHCP
Номінальний струм 0,5 A
Споживана електрична потужність 5,5 Вт
Клас захисту III
Вид захисту Забезпечити IP20D згідно з EN 60529.
Допустима температура навколишнього середовища
■ експлуатація від 5 до +40 °C

Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормаль-
ні умови навколишнього середовища)

■ зберігання та транспортування від −20 до +60 °C

Штекерний блок живлення
Номінальна напруга 100 - 240 В~
Номінальна частота 50/60 Гц
Вихідна напруга 12 В
Вихідний струм 1 A
Клас захисту II
Допустима температура навколишнього середовища
■ експлуатація від 5 до +40 °C

Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормаль-
ні умови навколишнього середовища)

■ зберігання та транспортування від −20 до +60 °C

Vitotrol 100, тип OT1
Електроживлення Через з'єднувальну лінію Open Therm
Вид захисту IP20
Допустима температура навколишнього середовища
■ експлуатація від 0 до +40 °C

за відносної вологості повітря від 10 до 90 %
Використання в житлових приміщеннях і в котельнях (нормаль-
ні умови навколишнього середовища)

■ зберігання та транспортування від −20 до +55 °C

Технічні характеристики

Технічні характеристики
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Вироби Viessmann придатні для вторинної обробки.
Компоненти та паливо вашої опалювальної уста-
новки не можуть бути утилізовані разом з побуто-
вими відходами.
З питань правильної утилізації вашої установки
зверніться до спеціалізованої фірми, що вас обслу-
говує.

UA: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-
носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації.

AT: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-
носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації ASZ (Altstoff
Sammelzentrum).

Додаток

Остаточне виведення з експлуатації та утилізація опалювальної установки
58
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Сертифікація

Сертифікація
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З
З'єднання з мережею Інтернет перервано............. 24
З'єднання у мережі WiFi, дальність дії....................12
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І
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Інформація про виріб................................................. 8

К
Керування..................................................................10
Комфортна функція.................................................. 22

М
Маркування для фахівців...........................................7
Мережа......................................................................10
Місце для монтажу
– Vitotrol 100, тип OT1.............................................. 12
Місце монтажу
– Vitoconnect..............................................................11
Мобільний застосунок.............................................. 10
Мобільний застосунок ViCare.................................. 10
Монтаж, настінне кріплення
– Vitoconnect............................................................. 14
Монтаж настінного кріплення
– Vitoconnect............................................................. 14
– Vitotrol 100, тип OT1.............................................. 15

Н
Налаштування WiFi
– після заміни WiFi-маршрутизатора...................... 25
Налаштування комфортного режиму......................22
Налаштування мережі..............................................21
Налаштування мережі WiFi
– операційна система Android, введення в експлуа-

тацію....................................................................... 21
– операційна система iOS, введення в

експлуатацію..........................................................21
Налаштування опалювальної установки.......... 13, 21
Налаштування установки...................................13, 21

О
Обліковий запис користувача.................................. 11
Обмін з даними
– з Vitoconnect, тип OPTO2........................................ 9
– з Vitoconnect, тип OТ2............................................. 9
Оновлення.................................................................27
Оновлення програмного забезпечення...................27
Операційна система................................................. 11
Опитування ліцензій.................................................23
Опитування правової інформації............................ 23

П
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Пароль.................................................................23, 26
Пароль з шифруванням WPA2.......................... 23, 26
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– Vitoconnect, тип OPTO2.........................................18
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Алфавітний покажчик
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Повторний запуск Vitoconnect..................................25
Порт 123.............................................................. 11, 21
Порт 443.............................................................. 11, 21
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