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Kütteseadmete juhtimise mobiilirakendus

JunkersHome

Kujutage ette: Te tulete töölt varem koju ja kodus on juba soe ja hubane, sest koduteel
saatsite iPhone®-lt käsu oma küttesüsteemile. Tulevikunägemus? Ei, Junkers tehnoloogia!
JunkersHome rakendab niinimetatud "mobiilset küttemugavust", sest uuenduslik rakendus kindlustab otsese ligipääsu küttesüsteemile läbi interneti igast maailmanurgast.
Nautige koos JunkersHome-iga tänapäeva tehnoloogia pakutud võimalusi ja mugavusi.



Kaugjuhtimine
Kasutades iPhone®, iPad™ või iPod touch®
laiu võimalusi, kindlustatakse küttesüsteemi
kaugjuhtimine.



Lihtne juhtimine
Intuitiivse navigatsiooniga puutetundlik
ekraan.



Täiuslik julgeolek
Kodeeritud salasõnaga kaitstud juurdepääs.



Suurimad mugavused
Laialdased funktsioonid ja piiramatu
juurdepääs igast maailmanurgast.



Kiire seadistus
Lihtne süsteemi seadistamine.

Kodune soojus!

JunkersHome

Puhkuselt koju
naastes, ootab Teid
ees hubane soojus –
see on reaalsus tänu
JunkersHome - ile!

JunkersHome –
mobiilne küte!
Olge kaasaegsed!
Paljud interneti kasutamise võimalused on meile juba ammu
muutunud harjumuslikeks.

Päikeseenergia tootluse peegeldus ekraanil

Näiteks, e-posti saatmine või internetikaubandus. Aga kütte

Milline on päikeseenergia panus Teie küttesüsteemi? Junkers

reguleerimine interneti kaudu? See on midagi uut! Nüüd on

Home võib pakkuda päikeseenergia tootluse ülevaadet igal

see võimalik koos JunkersHome-ga, meie uue iPhone® rak

-

hetkel. Selleks on tarvis ainult puudutada iPhone®, iPad™ või

endusega. Laadige alla tarkvara Apple App Store saidil –

iPod touch® ekraani ja näete kohe kilovatt-tundide kogust,

seal on saadaval tasuta demoversioon.

mida süsteem on tootnud nädala või kuu jooksul.

Kütte reguleerimine jalutuskäigu ajal

Mobiilne tulevik

JunkersHome tagab küttesüsteemi reguleerimise iPhone-iga.

JunkersHome avab uued perspektiivid ka kütte ekspertidele.

Lihtsa, mugava ja intuitiivse juhtimise uuenduslik rakendus

Tulevikus planeeritakse märgatavalt laiendada funktsioonide

kindlustab otsese ligipääsu olulisematele süsteemi seadis

-

valikut ja välja töötada uusi rakendusi, näiteks,

tustele. JunkersHome tähendab mitte ainult kõrgendatud

kaugjuhtimise diagnostika ja hooldus.

mugavust, vaid ka reaalset energia kokkuhoidu.

iPhone®, iPad™ ja iPod touch® on Apple Inc.'i registreeritud kaubamärgid.

JunkersHome

Internet
iPhone®/iPad™/iPod touch®

Selge: detailne diagramm
näitab päikeseenergia
tootlust kilovatt-tundides.
Ajavahemikuks võib valida
eelmise nädala või kuu.

Interneti kommunikatsiooni moodul
MB LAN
Nii mugav ja lihtne: mõned tehnilised
nõuded ja ka Teie võite kasutada JunkersHome.
Küttekatel*

* -kütteseade BoschHeatronic3 juhtimisega (CeraclassExcellence, CerapurSmart,
CerapurComfort, CerapurMaxx, CerapurModul, CerapurModul-Smart,
CerapurModul-Solar)

GROEN HOLDING OÜ
Telliskivi 60A
Tallinn, Eesti
+ 372 60 40 164
info@priima.ee
www.priima.ee
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Mugav: vajutades "+" või
"-" klahvi, võite ühtlaselt
suurendada/vähendada
ruumi temperatuuri korri geerimist 0,5 kraadi võrra.

