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Junkers predstavlja aplikacijo za krmiljenje regulacij

PI 010-11

ogrevanja in aplikacijo za identifikacijo rezervnih delov
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Junkers, blagovna znamka podjetja Bosch Thermotechnology, je
vstopila v svet mobilnih telefonov in lansirala dve aplikaciji za
iPhone in ostale tako imenovane smart oz. večpredstavnostne
telefone. “Junkers Home”, mobilna aplikacija za večpredstavne
telefone, je tako rekoč mobilna regulacija ogrevanja, druga
aplikacija “Junkers Scan”, pa omogoča pooblaščenim serviserjem
hiter in enostaven dostop do vseh informacij o rezervnih delih.
Mobilni kontroler ogrevanja
“Junkers Home” aplikacija je dosegljiva na Apple iTunes App Store
internetni strani. Mobilna aplikacija je trenutno kompatibilna z
aparati iPhone, iPad in iPod touch. Da pa glavna kontrolna enota
oziroma regulacija centralnega ogrevanja lahko obdela ukaze,
potrebujemo še priključek na internet in komunikacijski modul
Junkers MB 100-LAN. Monter centralnega ogrevanja poveže
komunikacijski modul najprej na regulator serije FR ali FW, nato
pa še na internet router in to je vse kar potrebujete za udobno in
cenovno ugoden daljinski nadzor nad vašim sistemov ogrevanja
Aplikacija omogoča uporabniku da ponastavi čase delovanja ali
spremeni režim delovanja intuitivno, brez uporabe obširnih navodil
za uporabo enostavno preko iPhone telefona. V kolikor se
predčasno vračate iz službe, lahko vklopite ogrevanje že na poti
domov. Če se odločite, da boste podaljšali vaše zimske počitnice za
dan ali dva, lahko enostavno o te »obvestite« tudi vaš sistem
centralnega ogrevanja, da vam ne ogreva praznega stanovanja ali
hiše. Na ta način bo vaš dom vedno topel in udoben ko se vrnete
domov, ko pa boste odsotni, bo sistem centralnega ogrevanja
izključil ogrevanje in tako prihranil energijo in znižal stroške. Ni
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treba posebej poudariti, saj je samoumevno, da lahko celoten sistem
ogrevanja nastavljate tudi iz naslonjača v udobju vaše dnevne sobe
– nadzor in upravljanje sistema ogrevanja ni bil še nikoli tako
enostaven. V kolikor je sistem centralnega ogrevanja kombiniran s
solarnim sistemom, vam aplikacija omogoča prikaz delovanja
solarnega sistema, diagram pridobitka energije iz solarnih
kolektorjev. Ne nazadnje, pa vam aplikacija omogoča tudi nadzor
nad okvarami sistema, kar pomeni, da lahko o vsaki napaki takoj
obvestite vašega serviserja.
Skener rezervnih delov
Junkers je razvil tudi drugo aplikacijo, “Junkers Scan”, z namenom,
da olajša delo serviserjem. Majna nalepka, katera se nahaja na
embalaži rezervnih delov, lahko zaradi omejitev velikosti poda le
omejeno količino informacij. Z uporabo digitalne kamere na
telefonu iPhone ali iPod touch in sočasno uporabo Junkers
aplikacije, Serviser kmalu izve več: ko poskenira bar kodo na
nalepki, takoj dobi vse podatke o rezervnem delu, slike ter kratka
navodila za vgradnjo dotičnega rezervnega dela. Iskanje informacij
po katalogu rezervnih delov ali klicanje servisne podpore ni več
potrebno. Kot alternativo lahko namesto skeniranja bar kode
serviser tudi odtipka kataloško številko rezervnega dela in dobi
enak rezultat.
Junkers aplikacije bodo kmalu na voljo tudi za ostale operacijske
sisteme – kot je na primer Android.
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Junkers press photo
“Junkers Home” aplikacija omogoča uporabniku kontrolo in
nastavitev ogrevanja, medtem ko je na poti (iz službe, v službo, na
počitnicah,…) (vir: Junkers)

Junkers press photo
“Junkers Scan” aplikacija vam pokaže podrobne informacije o
rezervnem delu, takoj ko poskenirate njegovo bar kodo.
(vir: Junkers)

Junkers že več kot 100 let dobavlja inteligentne in tehnološko napredne rešitve
ogrevanja. Blagovna znamka Junkers je del podjetja Bosch Thermotechnology in
je prisotna v 16. , večinoma Evropskih državah. Junkers ponuja široko paleto
energetsko učinkovitih proizvodov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
že kar nekaj let pa Junkers intenzivno promovira in spodbuja uporabo obnovljivih

Stran 3 od 2

virov energije. To se kaže predvsem v stalni širitvi proizvodnega in prodajnega
programa, predvsem s tehnološko naprednimi izdelki, kot so kondenzacijski
plinski grelniki v kombinaciji s solarnimi sistemi, toplotne črpalke in kotli na trda
goriva (bio maso). Vse komponente blagovne znamke Junkers so medsebojno
optimalno usklajene in omogočajo enostavno namestitev ter preprosto uporabo.
Nadaljnje informacije za novinarje in slikovni material je na voljo na
www.junkers.si

Skupina Bosch je vodilni dobavitelj tehnologije in storitev na svetu. Na področju
avtomobilske industrije, industrijske tehnologije, izdelkov široke potrošnje in
gradbeništva, je približno 275,000 zaposlenih, v fiskalnem letu 2009, ustvarilo
38.2 milijarde evrov prometa s prodajo izdelkov skupine. Skupino Bosch sestavlja
podjetje Robert Bosch GmbH in več kot 300 njegovih podružnic in lokalnih
podjetij v več kot 60 državah sveta, če vključimo še njegove prodajne in servisne
partnerje pa je podjetje Bosch zastopano v 150 državah. Ta svetovna mreža
podjetij za razvoj, proizvodnjo in prodajo je trdni temelj za nadaljnjo rast in
razvoj. Vsako leto Bosch vloži več kot 3.5 milijarde evrov v raziskave in razvoj ter
letno prijavi približno 3,800 po vsem svetu. Z vsemi svojimi proizvodi in
storitvami Bosch izboljšuje kvaliteto našega življenja ter zagotavlja rešitve, katere
so hkrati inovativne ter koristne.

Nadaljne informacije za novinarje in slikovni material je na voljo na www.boschpresse.de

Za dodatna vprašanja se obrnite na:
Robert Bosch d.o.o., oddelek toplotne tehnike Junkers
Celovška 228, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 583 91 51, Fax (01) 583 91 50, http://www.junkers.si

Stran 4 od 2

