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Uw Remeha adviseur:

Remeha, the comfort innovators

Remeha ontwikkelt voortdurend innovatieve en 
energiezuinige producten voor warmte en warm water, 
zowel voor woningen als utiliteit. Ons productassortiment 
omvat cv-ketels, (zonne)boilers, thermostaten, 
warmtepompen en aanverwante techniek. Met onze 
innovaties streven wij ernaar te anticiperen op uw wensen 
en behoeften nu en in de toekomst.

Remeha is één van de grote merken van BDR Thermea, 
een internationaal toonaangevende producent en 
distributeur van innovatieve verwarmingssystemen, 
warmwatersystemen en aanverwante diensten. 
BDR Thermea is leider in Europa en heeft wereldwijd 
vestigingen in ruim 70 landen. 76
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Smart Service App
Zodra de Smart Service App is opgestart, herkent  

de App direct het keteltype waarmee verbinding is 

gemaakt. Alle ketelinformatie wordt uitgelezen en 

overzichtelijk weergegeven om u te helpen een 

nauwkeurige en snelle diagnose te maken. Tevens 

kunt u met de App toestelparameters instellen en 

aanpassen.

Met Remeha Smart Service Support wordt het stellen van diagnoses 

en het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden aan een ketel 

bij installatie, onderhoud en storingen nu nog eenvoudiger, efficiënter 

en doeltreffender.

Smart Service Support bestaat uit de Smart Service Tool en de speciale 

Smart Service App die de schakel vormt tussen HR-toestel en uw 

smartphone of tablet. De tool is eenvoudig aan te sluiten op alle 

cv-ketels uit ons huidige assortiment. Via de wifi-module wordt 

vervolgens alle data uit de ketel direct verzonden naar de Smart 

Service App op uw smartphone of tablet. De Smart Service App kan 

tevens offline als digitaal naslagwerk worden gebruikt. Zo heeft u altijd 

een storingswijzer en ketelhandleiding binnen handbereik.

Smart Service Tool
De Smart Service Tool wordt aangesloten op de ketel. Vervolgens zorgt 

de tool voor een directe wifi-verbinding met uw smart device. U kunt 

direct aan de slag. Doordat er een directe verbinding tot stand wordt 

gebracht tussen de tool en de Smart Service App, hoeft er geen gebruik 

gemaakt te worden van het netwerk van de klant.

Smart Service Support

Insight onsite

Met een paar swipes op uw device heeft u 
snel beschikking over de volgende functies:

n  Status van het toestel

n  Actuele waarden van het toestel 

n  Blokkeringen uitlezen en resetten 

n  Vergrendelingen uitlezen en resetten

n  Toestelparameters uitlezen en instellen

n  Tellers uitlezen en resetten

n  Storingswijzer(foutenboom)

n  Documentatie

n  Servicemelding uitlezen en resetten

n  dF dU uitlezen en instellen 

Installatie, onderhoud of storing; de Smart Service App is ervoor ingericht!

Door slimme pre-settings in de schermindeling heeft u altijd de juiste informatie 

bij de hand.

Optimale bescherming van uw Smart Service Tool
De Smart Service Tool wordt geleverd in een degelijke koffer. Hierdoor is optimale 

bescherming van de Smart Service Tool gegarandeerd tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden.

Voordelen in het kort:
n  Snel

n  Overzichtelijk 

n  Accuraat

n  Handzaam formaat

n  Makkelijk te gebruiken

n  Maakt gebruik van eigen wifi-signaal

n  Ook te gebruiken als digitaal naslagwerk

n  Smart Service App houdt documentatie up to date zodra de App verbonden  

is met internet

n   Makkelijk te bevestigen d.m.v. magneet

n  Geleverd in degelijke koffer voor optimale bescherming tijdens dagelijkse 

werkzaamheden

Minimale vereisten:
n  iPhone of iPad 2 met iOS6

n  Android Phone of tablet met 4 inch scherm  

en Android 4

De Smart Service App is verkrijgbaar 
via de App Store en via Google Play

Smart Service Support ondersteunt  
de volgende Remeha toestellen:
n  Calenta 

n  Tzerra (Plus) 

n  Avanta 

n  Calora Tower 

n  Quinta Pro

n  Evita

n  Gas 210 Eco Pro

n  Gas 310 Eco Pro

n  Quinta Ace

TM
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