Aplikacja do uruchamiania i diagnozy urządzeń

ProWork

Systemy grzewcze
przyszłości.

Razem jesteśmy bardziej
profesjonalni i efektywni
ProWork to nowoczesna aplikacja przeznaczona do uruchamiania i diagnostyki kotłów z systemem regulacji
Logamatic EMS Plus oraz pomp ciepła*. Uzupełnia ją narzędzie Smart Service Key, które wyposażone jest we własną
sieć WLAN (WiFi) i łączy urządzenie grzewcze z aplikacją ProWork zainstalowaną na smartfonie i/lub tablecie.
* w przygotowaniu

(1) Wybór pożądanej funkcji np. uruchomienie (2) Wszystkie podzespoły potrzebne do uruchomienia są automatycznie rozpoznawane przez
aplikację ProWork (3) Ustawienia wszystkich istotnych parametrów urządzenia i systemu grzewczego (4) W przypadku komunikatu
o usterce wysyłana jest szczegółowa informacja z instrukcją jak ją usunąć (5) Sporządzenie i przesłanie protokołu serwisowego jest w każdej
chwili możliwe podczas uruchamiania, naprawy i konserwacji (6) Możliwość wykonania zapisu parametrów z czujników urządzenia w przedziale

Nowoczesne uruchomianie urządzenia grzewczego i efektywny serwis
w rozmiarze pudełka zapałek – aplikacji ProWork wraz z narzędziem Smart
Service Key.

Serwis na miejscu jeszcze nigdy nie
był tak szybki – wystarczy
podłączyć kabel, przymocować
Smart Service Key do urządzenia za
pomocą uchwytu magnetycznego
i odczytać istotne dane za pomocą
aplikacji ProWork.

Zalety aplikacji ProWork:
■	automatyczna konfiguracja
komponentów systemu grzewczego
■	pomoc przy wykonywaniu analizy spalin
(funkcja kominiarz)
■	wskazanie błędów i metod ich usunięcia
■	kompleksowy test poprawności działania
podzespołów urządzenia
■	protokół serwisowy w pliku PDF
■	niezwykle intuicyjna obsługa
■	czytanie parametrów urządzenia i ich
graficzny zapis
■	łatwiejsze pozyskiwanie klienta
i umocnienie wizerunku profesjonalisty

Szybsza i łatwiejsza diagnoza
Dzięki aplikacji ProWork można dokonywać pełnego uruchomienia
urządzenia. Specjalny moduł rejestruje wszystkie istotne komponenty systemu
grzewczego* – od przygotowania c.w.u., poprzez c.o., aż po instalację
kolektorów słonecznych. W oparciu o funkcje rozpoznawania komponentów
istnieje możliwość ustawienia żądanych parametrów całego systemu
grzewczego. Ewentualne błędy występujące podczas uruchamiania i diagnozy
są wyświetlane w formie tekstowej wraz z opisem możliwych przyczyn ich
powstania i sposobem ich usunięcia. Dodatkowo – aplikacja ProWork wspiera
przydatnymi funkcjami, takimi jak test działania poszczególnych komponentów
oraz protokół uruchomienia z możliwością zapisu wszystkich ustawionych
parametrów i funkcji.
Wsparcie poprzez technologię
Do diagnostyki nie potrzeba połączenia z internetem, automatycznie
przygotowana jest aktualizacja (np. opis usterek). Z aplikacji ProWork istnieje
bezpośredni dostęp do aplikacji ProScan umożliwiającej szybkie wyszukiwanie
części zamiennych oraz dokumentacji technicznej. Obie aplikacje można
pobrać ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android). Narzędzie
diagnostyczne Smart Service Key znajduje się w ofercie handlowej marki
Buderus, a przynależną licencję można zakupić poprzez aplikację ProWork.
*d
 ot. urządzeń kompatybilnych z aplikacją ProWork. Dla smartfonów i/lub tabletów z systemem
operacyjnym iOS od wersji 6.0 lub Android od wersji 4.0. Prezentacja zoptymalizowana dla
wyświetlacza smartfona o rozmiarze 7“.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

06.2019

ProWork + Smart Service
Key = profesjonalność
i efektywność

P
 odane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów urządzeń.

czasowym 10 minut.

