JunkersHome

Įsivaizduokite: grįžtate iš darbo anksčiau, o namuose jau šilta ir jauku, kadangi pakeliui
nusiuntėte iš iPhone® komandą savo šildymo sistemai. Ateities vizija? Ne, JUNKERS technologija!
JunkersHome įkūnija vadinamąjį „mobilaus šildymo komfortą“, nes ši naujoviška taikomoji progra
ma užtikrina tiesioginę prieigą prie šildymo sistemos per internetą iš bet kurios pasaulio vietos.
Mėgaukitės JunkersHome šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis ir patogumais!



Nuotolinis valdymas
Naudojantis plačiomis iPhone, iPad arba iPod
galimybėmis užtikrinamas šildymo sistemos
nuotolinis valdymas.



Paprastas valdymas
Intuityviai valdomas jutiklinis ekranas.



Nepriekaištingas saugumas
Slaptažodžiu ir kodu apsaugota prieiga.



Daugiau patogumų
Plačios funkcijos ir neribotas priėjimas iš
bet kurios pasaulio vietos.



Greitai įdiegiama
Paprastas sistemos nustatymas.

Gyvenk šiltai!

www.junkers.lt

Mobilioji taikomoji programa šildymo įrangai valdyti

JunkersHome

Grįžusius namo iš
atostogų, jus pasitinka
jauki šiluma – dėl
JunkersHome tai yra
realybė!

JunkersHome –
šildymas tampa mobilus!
Būkite šiuolaikiški!
Daugelis interneto naudojimo galimybių, pavyzdžiui: elektro
ninių laiškų rašymas arba tiesioginis apsipirkimas tinkle,
mums jau seniai tapo įprastinės. Bet šildymo reguliavimas
per internetą? Tai kažkas nauja! Dabar šis dalykas įmanomas

Saulės energijos išeigos vaizdavimas ekrane

naudojant JunkersHome – mūsų naująją iPhone taikomąją

Kiek naudos jūsų saulės energijos sistema duoda per

programą. Parsisiųskite programinę įrangą iš Apple App Store

mėnesį? JunkersHome gali pateikti saulės energijos produk

tinklalapio – ten rasite ir nemokamą demonstracinę versiją.

tyvumo apžvalgą bet kuriuo momentu. Tereikia prisiliesti
prie iPhone, iPad™ ar iPod ekrano ir iškart pamatysite, kiek

Šildymo reguliavimas pasivaikščiojimo metu

kilovatvalandžių sistema pagamino per savaitę ar mėnesį.

JunkersHome leidžia iPhone telefonu reguliuoti šildymo
sistemą per atstumą. Paprastu, patogiu ir intuityviu valdymu

Mobilioji ateitis

naujoviška taikomoji programa suteikia tiesioginę prieigą

JunkersHome taip pat atskleidžia naujas perspektyvas

prie visų svarbiausių sistemos nustatymų. JunkersHome

šildymo ekspertams. Ateityje planuojama gerokai praplėsti

reiškia ne tik didesnį komfortą, bet ir realią energijos taupy

funkcijų asortimentą bei sukurti naujų taikomųjų programų,

mo priemonę.

pavyzdžiui, nuotolinio valdymo diagnostikai ir priežiūrai.

JunkersHome

Internetas
iPhone/iPad/iPod

Aišku: detalizuota diagrama
rodo saulės energijos išeigą
kilovatvalandėmis. Kaip
laikotarpį galima pasirinkti
praeitą savaitę ar mėnesį.

Interneto komunikacijos modulis
MB LAN
Taip patogu ir paprasta: keli techniniai
reikalavimai, ir jūs taip pat galite naudotis JunkersHome.
Šildymo katilas*

* Šildymo įranga su BoschHeatronic3 valdikliu (CeraclassExcellence, CerapurSmart,
CerapurComfort, CerapurMaxx, CerapurModul, CerapurModul-Smart,
CerapurModul-Solar).
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Patogu: paspausdami „+“
arba „-“ mygtuką, tolygiai
padidinsite / sumažinsite
patalpos temperatūrą
0,5 laipsnio.

