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NOVINKA

Smart Service Key

Mnoho servisních
dovedností v zařízení
velikosti kreditní karty.
Rychlý, snadný, bezpečný: Smart Service Key je moderní nástroj pro uvedení do provozu a diagnostiku vybraných kotlů
a tepelných čerpadel se systémem Logamatic EMS plus. Smart Service Key, který je vybaven vlastní sítí
WLAN (Wi-Fi), umožňuje spojení zdroje tepla s vaším chytrým telefonem nebo tabletem pomocí aplikace ProWork.

Diagnostický nástroj pro servis
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S aplikací ProWork můžete provádět veškeré práce od uvedení do provozu, údržby 
a oprav u téměř všech kotlů a vybraných tepelných čerpadel přímo na místě u vašich
zákazníků. Aplikace také obsahuje modul ProScan pro rychlé vyhledávání náhradních
dílů. K načtení nebo konfiguraci tepelných zařízení je třeba zařízení Smart Service Key.

Smart Service Key

ProWork App

Náhradní díly
Přímý odkaz na aplikaci ProWork

Vyhledávání chybových kódů
Popis chybového kódu včetně příčiny

Nastavení
Obecná nastavení aplikace

Předplatné
Předplaťte si licenci na jeden rok a plně 
využijte aplikaci

Testovací mód 
Funkční test různých komponent,  

např. systémové čerpadlo, třícestný 
ventil, ventilátor atd.

Nastavení 
Obecná nastavení aplikace

Servisní výkaz 
Vytvoření servisního výkazu včetně digitálního 

podpisu a fotodokumentace

Nabídka při aktivním spojení se zařízením
Placená verze aplikace

Nabídka bez připojení k zařízení
Verze aplikace zdarma

Neaktivní spojeníVyp ZapAktivní spojení Vyp Zap

Vyžadován Smart Service Key
Pro připojení na zdroj tepla je třeba 
zařízení Smart Service Key a aplikace 
s platnou licencí

i

Parametry 
Nastavení všech příslušných parametrů (zařízení, otopné 

okruhy, příprava teplé vody, solární systém atd.)

Info o zdroji tepla 
Přehled všech hodnot a nastaveni

Domovská stránka 
Přehled stavu zařízení a rychlý  

přístup k měření spalin

Graf 
Grafické zobrazení aktuálních dat,  
např. požadovaná teplota, teplota 

na výstupu atd.

Diagnostika 
Zobrazení aktuálních chyb a historie chyb 

Uvedení do provozu 
Diagnostika systému a pohodlné nastavení 

pomocí aplikace



Vše důležité naleznete na
domovské stránce, ať jde  
o stručný přehled informací  
o zdroji tepla, systému či tlačítka
kominického provozu.

Skenování rozpozná všechny
komponenty v celém systému 
a provede vás uvedením do
provozu, včetně vysvětlení.
Pomocí aplikace můžete snadno
nastavit tepelnou soustavu.

Aplikace ProWork umožňuje
při údržbě zkontrolovat funkci
téměř všech nainstalovaných
komponentů systému.

Přehled stavu tepelné soustavy.

Také solární systém se nastavuje 
pomocí průvodce uvedení do provozu.

Domovská stránka

Uvedení do provozu

Testovací mód

Status

Solární systém

Nabídka bez připojení k zařízení
Verze aplikace zdarma

Funkce kominík 
Spusťte režim kominík přímo na 
domovské stránce.

Nastavení plynu 
Jednoduše a rychle provedete nastavení při 
minimálním a maximálním výkonu.

Zdroj tepla 
Smart Service Key lze využít pro kotle  
a tepelná čerpadla. Seznam kompatibilních 
zařízení naleznete v aplikaci.

Skenování systému 
Zkontroluje všechny instalované komponenty 
a vyžádá si případné doplnění informací.

Nastavení 
ProWork Vás provede uvedením do provozu 
v několika jednoduchých krocích.

Testovací mód 
Funkční test různých komponent tepelného 
zdroje jednoduše a pohodlně prostřednictvím 
aplikace.

Přehled 
Uvádí všechny připojené komponenty 
včetně verze softwaru.

Vyžadován Smart Service Key
a placená verze aplikace

Aktivní spojeníVyp Zapi

Vyžadován Smart Service Key
a placená verze aplikace

Aktivní spojeníVyp Zapi

Vyžadován Smart Service Key
a placená verze aplikace

Aktivní spojeníVyp Zapi



Aplikace ProWork vám pomůže
i při řešení závad na zařízení  
u zákazníka. Aplikace zobrazí
příčiny závady a potřebné kroky  
k jejich odstranění.

Vyhledávání

Příčina závady 
Uvádí možné příčiny hledaného 
chybového kódu.

Možná řešení 
Předkládá vám možný postup pro rychlé 
řešení problémů.

Není třeba Smart Service Key
ani placené verze aplikace

Neaktivní spojeníVyp Zapi

Přidejte poznámky do výkazu.

Podpis od zákazníka a servisního technika  
s následným přímím odesláním.

Servisní výkaz

Vlastní poznámky

Digitální podpis

Fotografie 
Do servisního výkazu můžete přidat až tři 
fotografie zařízení.

Servisní výkaz 
Vytvořte servisní výkaz ve formátu PDF 
s nejdůležitějším nastavením  
a digitálním podpisem a odešlete.  
V kanceláři servisní výkaz vytiskněte, 
přiložte fakturu a máte hotovo.

Diagnostický nástroj Smart Service Key můžete zakoupit u společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. 
Odkaz k získání licence naleznete přímo v aplikaci ProWork.

Nyní můžete bez námahy vytvořit
přehled vámi provedeného
nastavení, které bude
srozumitelné i pro vaše zákazníky.
Stisknutím tlačítka, vytvoříte 
v aplikaci ProWork podrobný
servisní výkaz ve formátu PDF
včetně všech nastavených
parametrů.

Vytápěcí systémy 

budoucnosti

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110, e-mail: objednavky@buderus.cz
www.buderus.cz

Vyžadován Smart Service Key
a placená verze aplikace

Aktivní spojeníVyp Zapi


