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Acesso remoto a partir do seu smartphone.

Como o módulo de comunicação do vSMART está conectado via Wi-Fi, o utilizador pode controlar o seu 

sistema de aquecimento a partir do seu smartphone. O vSMART também efectua através da WEB updates de 

software automáticos, assim como recebe informação meteorológica do local. 

Tudo sob controle

Intuitiva e orientada para o utilizador

A APP para smartphone foi desenvolvida para permitir aumentar o nível 

de conforto do utilizador, assim como aumentar o seu sentimento de 

segurança. 

O APP já está disponível no Google Play e App Store.

App para smartphone



Acesso a tudo por todos!

O acesso ao vSMART pode ser partilhado por vários smartphones, isto significa que qualquer membro da família 

pode controlar o sistema de aquecimento. Por outro lado uma só APP consegue controlar vários termostatos 

vSMART, mesmo que instalados por exemplo em diferentes moradias.

Caldeiras Vaillant e o vSMART, o mesmo protocolo 

de comunicação

O vSMART é compatível com todas as caldeiras com 

comunicação eBUS, e desta forma poderá controlar a 

modulação da sua caldeira, antecipar a sua chegada a casa ou 

alterar a curva de funcionamento, oferecendo ao utilizador uma 

experiência de utilização única e inovadora.

Vantagens

Protocolo eBUS

Acesso partilhado e possibilidade 

de multi-instalação
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Dois em um, controlo do aquecimento e AQS em só um equipamento

O vSMART pode gerir simultaneamente um circuito de aquecimento (piso radiante ou radiador) e produção de água 

quente sanitária através de programas temporizadores e funções especiais. Tendo sido projectado para oferecer ao 

utilizador um controlo simples e seguro da sua instalação.

Aquecimento e AQS

Montagem 

fácil e versátil

Posição fixa ou flexível para todos os gostos

O vSMART é fornecido com um suporte de parede e um suporte de mesa de duas posições,  

que permite ao utilizador escolher o local de instalação preferido (na parede, em móveis 

baixos ou altos).



Vantagens

Alta legibilidade e baixo consumo de energia

A tela em preto e branco usando a comprovada tecnologia  

E Ink oferece um excelente contraste. O consumo de energia 

é quase reduzido a zero.

Configurações rápidas e simples 

Com um simples clique nos botões menos ou mais, você pode definir diretamente o set point de temperatura 

ambiente que aparecerá à direita. A temperatura em negrito à esquerda é a temperatura ambiente atual. 

Display moderno

Interface intuitivo

6 / 7



Rápido entendimento de todas as principais funções e configurações

A aplicação permite um acesso fácil às informações do sistema de 

aquecimento e produção de AQS (estado, erros, temperaturas exteriores / 

interiores, consumo de energia, etc.) e definições (modos de operação, 

programas de tempo, prioridade, enchimento do acumulador, etc.).

App fácil de aceder

Processo de configuração passo a passo

Usando o assistente de instalação da app, o usuário final 

é guiado passo a passo através do intuitivo processo de 

emparelhamento Wi-Fi.

Assistente de instalação



Vantagens

Programas temporizadores à medida do cliente

Durante o primeiro arranque, um pequeno questionário ajuda 

a definir os programas temporizadores disponíveis. É possível 

criar vários programas semanais para alternar entre períodos 

diferentes (normal, férias escolares, etc.), e caso haja 

necessidade podem ser facilmente ajustados posteriormente.

Programas 

semanais adaptáveis
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vSMART adapta continuamente a temperatura de fluxo para otimizar o conforto

O vSMART utiliza dados meteorológicos disponíveis online e analisa dados adicionais (por exemplo, perdas de 

aquecimento, tempo para aquecer a casa), que serão gravados constantemente para determinar o comportamento 

térmico da casa. Duas semanas após o arranque e graças à comunicação eBus, o vSMART é capaz de perguntar à 

caldeira quando é que esta deve arrancar para atingir a temperatura definida  no momento certo.

A qualquer altura pode saber os seus consumos de gás e energia

É possível visualizar o tempo de funcionamento da caldeira, as temperaturas desejadas e medidas e o consumo de 

energia dividido por tipo de energia (gás ou electricidade) e tempo de uso (aquecimento ou ACS) por dia, mês ou ano. 

E ainda lhe permite comparar períodos.

*  Esta função é compatível apenas com caldeiras eBus usando EMF (função de medição embutida);

   O consumo de energia é calculado pela própria caldeira e enviado para o vSMART.

Controlo inteligente

Monitorização dos consumos

vSMART

eBus

Caldeira



Technical features

Características
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2. Alimentação

O termostato começar a 

ficar sem pilhas (ou o sinal 

de rádio é perturbado)

–  Utiliza o último valor de temperatura ambiente durante uma hora; Após uma 

hora, o sistema funcionará somente no modo de compensação.

Conexão Wi-fi perdeu-se

–  As últimas alterações de programação feitas no aplicativo são sempre armaze-

nadas, portanto, podem ser usadas em caso de problemas Wi-Fi.

–   A temperatura exterior segue a mesma regra, mas depois de uma semana de valor 

faltando, é utilizada a temperatura média regional (também armazenada no módulo).

–  Pressionando brevemente o botão de emparelhamento, podemos entrar no 

modo de reserva onde o ponto de ajuste do termostato é ajustado independen-

temente dos últimos programas (mesmo para a AQS).

Conexão eBus é perdida 

ou o módulo não tem 

alimentação

– A caldeira regulará com base na temperatura de fluxo.

O que acontece se:

Módulo

Adaptador 230V

(fornecido com  

o vSMART)

Termostato 

3 pilhas LR03 AAA

(fornecidas com o vSMART)

Módulo Termostato

Altura (mm) 83 83

Largura (mm) 83 105

Profundidade (mm) 26 26

1. Dimensões



Características

Substituir função

Se o usuário modificar o set point do quarto usando o termostato ou a app, os programas de aquecimento em 

funcionamento serão colocados em stand by e este set point será considerado durante as próximas três horas 

(este período pode ser definido na app).

Baixar o set point

(min. 7 °C)

Aumentar o set-point

(max. 30 °C)

Temperatura ambiente Set point

Outras imagens:

3. Gestão do termostato

Processo de 
emparalhamento em curso

Erro de comunicação

Pilhas quase vazias Pilhas têm de ser trocadas
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4. Regulation mode 

Migo is a self learning control that will study during two weeks about your house behaviour such as thermal 
insulation and inertia. 
^ 
During these 2 weeks Migo uses simply an hysteresis based regulation with default heating curve and 
weather conditions gathered on the web to adjust the heating flow temperature. 
After those two weeks, Migo uses all the collected data to improve both slope and displacement of the 
heating curve in order to adjust the heating flow temperature to be as much efficient as possible. It also 
switches to a full modulating PID regulation and continues to record info to improve continuously both 
heating curve and PID parameters. 

Other feature thanks to the self learning function: Migo is able to anticipate the start of your boiler so as to 
reach the room set-point exactly at the scheduled time%

Default heating curve (used for the 2 first weeks) 
Recalculated heating curve thanks to self-learning capability 

* : Tmin depends on the location where Migo is installed (to 
be set in the advanced parameters menu) 

Tmin(*) Outside temperature °C 

Flow temperature °C 

60 °C 

21 °C 
slope 

displacement 

slope 

displacement 

o vSMART é um controlador de modulação eBUS que traz conforto e economia. A modulação permite-lhe 

adaptar o fluxo de aquecimento à temperatura ambiente de modo a evitar o sobreaquecimento da casa e 

ciclos desnecessários on / off da caldeira.

4. Modo de regulação

O vSMART é um controlador de auto-aprendizagem que irá estudar o comportamento da sua casa por duas semanas, 

como o isolamento térmico e inércia.

Durante estas duas semanas o vSMART simplesmente usa uma regra baseada em histerese com curva de aquecimento 

padrão e condições meteorológicas recolhidas da Web para ajustar a temperatura do fluxo de aquecimento. Após essas 

duas semanas, o vSMART usa todos os dados recolhidos para melhorar tanto a inclinação como o deslocamento da 

curva de aquecimento, a fim de ajustar a temperatura do fluxo de aquecimento para ser o mais eficiente possível. 

Também muda para uma regulação PID de modulação completa e continua a gravar informação para melhorar 

continuamente a curva de aquecimento e os parâmetros PID. Uma característica adicional graças à função de auto-

aprendizagem: o vSMART é capaz de antecipar o início da sua caldeira de modo a atingir a temperatura da sala 

exatamente à hora programada.

Curva de aquecimento standard (usada nas primeiras duas semanas)

Curva de aquecimento re-calculada (graças à capacidade de auto-aprendizagem)

* : Tmin depende da localização do vSMART (que deve ser definida no menu de parametrização).

Temperatura de fluxo

inclinação

deslocamento

deslocamento

inclinação

Tmin(*)  Temperatura exterior °C



Características

Alimentação 3 x 1.5 V (AAA)

Tempo de vida da bateria
Approx. 2 

years

Proteção IP20

Classe de proteção III

Grau de contaminação II

Temperatura ambiente < 50 °C

Intervalo de temperatura ajustável 7—30 °C

Frequência de transmissão 868 MHz

868 MHz transmissão +10 dBm

Categoria do receptor 2

Duração da ativação relativa < 0.1 %

Alcance máximo, outdoor 100 m

Alcance minimo, indoor 25 m

Altura 83 mm

Largura 105 mm

Prrofundidade 26 mm

Alimentação 100 ... 200 V

Frequência 50/60 Hz

Consumo < 2 W

Proteção IP20

Classe de proteção III

Proteção da alimentação II

Grau de contaminação II

Temperatura ambiente < 50 °C

Frequência 868 MHz

868 Mhz transmissão +10 dBm

Categoria do receptor 2

Duração da ativação relativa < 0.1 %

Wi-Fi tipo
802.11 b/g/n 

(2.4 GHz)

Wi-Fi potência de transmissão < +16 dBm

Wi-Fi encriptação
WEP, WPA, 

WPA2

Bluetooth tipo 2.1

Bluetooth potência de transmissão +10 dBm

Altura 84 mm

Largura 83 mm

Profundidade 25 mm

Termostato Módulo
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Utilizando a APP



Utilizando a APP

Downloading a app

Menu principal

O aplicativo está disponível gratuitamente no Google Play e na 

App Store. Compatível com smartphones ou tablets.

Requer pelo menos IOS 8.0 ou Android 4.0.

Parâmetros avançados

Mudar para outro vSMART

Modo: Inverno, verão, ou anti-gelo

Baixar a temperatura definida (min 7ºC)

Informação de estado, 

aquecimento e AQS

Temperatura exterior Temperatura da sala

Informação

Acesso a programas temporizadores

Aumentar a temperatura definida 

(max. 30ºC)

AQS modo intensoModo fora de casa
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Ao clicar em + ou - o ponto de 

ajuste é alterado manualmente e 

torna-se prioridade ao longo dos 

programas de tempo.

Modo desligado = função anti-gelo.

O ponto de aquecimento é fixado a 

7 ° C. Um ajuste manual do set-

point é possível e, após este 

período de sobreposição, o sistema 

volta ao modo desligado.

Modo de Inverno: tanto o aquecimento 

como a AQS são activados.

Por norma, a temperatura definida manual-

mente irá prevalecer nas proximas 3 horas, e 

o vSMART irá informar assim que termine.

A qualquer momento, você pode encurtar ou 

terminar este período deslizando a barra.

O intervalo de tempo padrão (três horas) pode 

ser alterado no menu de parâmetros avançados.

O ponto de ajuste exibido no termostato  

é atualizado cconsequentemente.

Modos possíveis

Alteração manual do set point (sobreposição)

Modo Verão: só a AQS está activa. O set-point da sala  

é reduzido para o mínimo (7 ° C).



No modo fora de casa,o set point 

assumido é o mesmo que 

quando se encontra fora do 

periodos temporais 

programáveis.

Por defeito, este set-poin é 1ºC 

abaixo do set-point de conforto.

Pode ser modificado no menu de 

planamento (ver abaixo).

Activação da função de activação 

da produção “rápida“ de AQS até o 

set-point de AQS ser atingido, 

durante um periodo máximo de 

uma hora.

2. O vSMART pergunta  

quando irá voltar a casa.

3. Se não souber clica aqui e  

desactiva esta função no  

momento em que chegar a casa.

1. Clicar aqui para activar  

o modo fora de casa.

Produção 

rápida de AQS

Utilizando a APP

Modo “fora de casa“
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*   Esta função é compatível apenas com caldeiras eBus usando EMF (função de medição embutida); O consumo de energia é calculado 

pela própria caldeira e enviado para vSMART.

Pode monitorizar quer o tempo de 

operação da caldeira, o consumo 

de gás, ou o consumo eléctrico.

Pode ser ordenado por ano,  

mês ou dia, aquecimento ou AQS.

A temperatura da sala é também 

mostrada.

Ou simplesmente rodar  

o seu smartphone.

Para mostrar informação sobre o 

aquecimento e consumo energético,  

basta clicar na barra.

Operações de 

aquecimento e de consumos energéticos

A informação e os dados estão disponíveis para todas as caldeiras conectadas ao vSmart.



Programas temporizadores (parametrização)

Vista geral dos planos semanais

É possível editar e copiar um  

dia para o outro.

Dia selecionado

Em cada perfil pode-se definir a 

temperatura da sala e a temperatura 

de AQS. A temperatura de AQS pode 

ser alterada aqui também.

Set-point da sala 

AQS ligado ou desligado

Para modificar  

um periodo de tempo

Para adicionar  

um novo horário

Utilizando a APP
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Parâmetros avançados

Acesso ao menu de  

parâmettos avançados

Duração da sobreposição: aqui você 

pode ajustar a duração da substituição 

(cada alteração de set-point manual 

durará para este intervalo de tempo).

Limiar de histerese (usado apenas 

durante as primeiras duas sema-

nas da fase de auto-aprendizagem 

vSMART, quando a diferença entre 

a temperatura ambiente e o ponto 

de ajuste está abaixo do limiar, o 

aquecimento é desligado).

O utilizador pode controlar vários 

vSMART com uma só APP, aqui 

poderá selecionar qual pertende 

alterar.

Adicionar um novo vSMART;

Irá iniciar um novo processo de 

emparelhamento

Se você observar uma diferença 

entre a temperatura ambiente real 

e o medido pelo vSMART, pode 

adicionar uma afinação aqui.

FAQ e contacto

Sair



Configuração Wi-fi

Informação acerca do módulo 

(intensidade do sinal Wi-Fi, 

endereço, versão de software).

Mudar de programa 

temporizador ou criar um novo.

Definir a localização (importante para a 

recolha de dados) e o fuso-horário 

(importante para os programas 

temporizadores).

Vária informações tais como 

intensidade do sinal de rádio, nível  

de bateria, ou versão de software.

Apagar o programa temporizador 

semanal, irá iniciar o assitente para 

criação de um novo plano.

Informação da conta que 

está a ser usada

Acesso aos parâmetros 

avançados

Utilizando a APP
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O seu fornecedor de produtos Vaillant:

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40        Germany        42859 Remscheid 

Phone: +49 2191 18 - 0        Fax: +49 2191 18 – 3090 

info@vaillant.pt        www.vaillant.pt 

A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros presentes neste catálogo, reservando-se ao direito de realizar, em qualquer momento e sem aviso prévio, 
modificações que considere oportunas, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos será sempre confirmada pela Vaillant. A sua presença neste 
catálogo não implica a disponibilidade imediata dos mesmos. Nas fotos publicadas neste catálogo, os produtos podem ter instalados acessórios que são opcionais.


