
INTELIGENTNÍ REGULÁTOR TEPLOTY PROSTORU

Mějte svůj komfort pod 
kontrolou ať jste kdekoliv!



 

Intuitivní obsluha  
a velmi snadné použití

Vzdálená správa  
vytápění a příprava teplé vody 

z Vašeho smartfonu nebo tabletu

Vzdálený přístup* 
s hlášeními poruch a zobrazení 

chybových kódů pro první 
diagnostiku.

* se souhlasem uživatele

INTELIGENTNÍ REGULÁTOR + APLIKACE ZDARMA

PŘEJDĚTE NA REGULACI S VĚTŠÍMI ÚSPORAMI

PRO DOKONALÉ ŘÍZENÍ  
A KONTROLU VAŠÍ INSTALACE
Inteligentní prostorový regulátor BAXI MAGO a jeho 
bezplatná aplikace Vám umožní komunikovat s Vaším 
topným systémem prostřednictvím komunikačního 
protokolu R-BUS (Open-Therm BAXI). Připojením 
k internetu ovládáte vytápění a přípravu teplé vody 
z Vašeho smartphonu nebo tabletu kdekoli a kdykoli.

Kontrolujte 
vaši spotřebu*

•  Přehledné a kompletní zobrazení 
spotřeby při vytápění 
a při přípravě teplé vody

•  Historie monitorování  
spotřeby energie

* Tato funkce je dostupná pouze pro modelovou řadu Prime

Zadejte 
vaše potřeby v předstihu

•  Programování intuitivně a rychle

•  Týdenní program  
dle kritérií (každodenní návyky, 
aktivity…)

•  Režim nepřítomnosti 
(dovolená, temperování…)

Převezměte kontrolu!

•  Nastavení teploty  
dle požadavku

•  Nastavení parametrů  
pro provoz 

•  Příručka k instalaci  
a programování

MAGO JE KOMPATIBILNÍ S KOTLI

s čidlem teploty prostoru

+3 % A  V

s čidlem teploty prostoru
+ venkovnám čidlem

+4 % A+  VI

Kondenzační závěsné kotle
modelové řady Prime

Libovolný zdroj  
ovládaný vstupem ON-OFF

s čidlem teploty prostoru

+3 % A  V

s čidlem teploty prostoru
+ venkovnám čidlem

+4 % A+  VI

Kondenzační závěsné kotle
modelové řady Duo-tec Compact+

s čidlem teploty prostoru

+3 % A  V

s čidlem teploty prostoru
+ venkovnám čidlem

+4 % A+  VI

Kondenzační závěsné kotle
modelové řady  

Luna / Nuvola Duo-tec+

Zvýšení účinnosti 
topného systému 
při použití 
regulátoru MAGO

Modelová řada 
kotlů BAXI



Váš prodejce

MAGO ZNAMENÁ 
SNADNÁ OBSLUHA
Vytápění a příprava teplé vody s prostorovým regulátorem Mago a její 
specializovaná aplikace využívající přístup k pokročilým technologiím 
pro ovládání Vašeho topného systému a plnou kontrolu Vaší spotřeby.

Řízení na dálku ze smartphonu nebo tabletu.

Předejte zabezpečený přístup Vaší servisní firmě k provedení první 
diagnózy nebo k nastavení pokročilých funkcí.

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.  
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 / Tel.: +420 271 001 627 / E-mail: baxi@bdrthermea.cz

www.baxi.cz

ZNAČKA VYSOKÝCH NÁROKŮ
Značka BAXI s tradicí více než 90 let je úspěšně 
založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti 
a trvanlivosti.

BAXI se stará o životní prostředí i Váš komfort. 
Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši 
spotřebu energie i emise CO2. Tepelné zdroje se značkou 
BAXI jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované 
kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech 
pracovníků, upevňujících staleté know how.

BAXI: volba trvalého komfortu

Kotel

Web

Regulátor*
R-BUS

(Open-Therm BAXI)**

nebo ON/OFF

24 V Tablet / smartphone

Prostorový regulátor
jeho instalace a zapojení

*  Ruční zjednodušená montáž, montáž na stěnu pomocí upevňovacích šroubů + hmoždinek.
**  Montáž na stěnu nebo magnetické upevnění na plášť kotle. Ruční zjednodušená montáž, transformátor 24 V,  

upevňovací šrouby + hmoždinky.

Připojení Mago na Wi-FI zdarma1

Stažení aplikace2

Zaregistrování Vašeho zařízení Mago 
a vytvoření účtu Mago

3

POTŘEBUJETE DALŠÍ OBCHODNÍ NEBO TECHNICKÉ 
INFORMACE ?
Více informací na: www.baxi.cz 
nebo u Vašeho prodejce

ZVOLTE SI VÁŠ PROVOZNÍ REŽIM


