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JunkersHome

z modułem MB100-LAN
JunkersHome pozwala na mobilną kontrolę
i sterowanie domowym systemem ogrzewania za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem
jest dostęp do internetu, WiFi lub sieci GSM.
JunkersHome umożliwia komunikację on-line z automatyką sterującą gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegami grzewczymi, czyli możliwość swobodnego programowania żądanej temperatury wewnątrz
pomieszczeń oraz trybu pracy ogrzewania.
Dostępne są cztery tryby: automatyczny,
dzienny, nocny, ochrona przeciwzamrożeniowa oraz od jednego do sześciu różnych programów ogrzewania, uwzględniających zarówno poziomy żądanej temperatury, jak
i godziny oraz poszczególne dni tygodnia.

Dodatkowo użytkownik ma dostęp do informacji o stanie pracy kotła grzewczego,
ewentualnych usterkach (wraz z podaniem
kodu usterki), temperaturze wewnątrz i na zewnątrz budynku, a w przypadku zastosowania systemu kolektorów słonecznych, do informacji o aktualnym uzysku solarnym oraz
do danych historycznych.
Elementem pozwalającym na komunikację
pomiędzy smartfonem lub tabletem a automatyką ogrzewania jest moduł MB100-LAN
marki Junkers. Moduł dostarczany jest z: zasilaczem sieciowym z kablem przyłączeniowym o długości 2 m, kablem LAN CAT 5
o długości 2 m, elementami montażowymi
(śruby, kołki, wtyczka przyłączeniowa do złącza magistrali 2-przewodowej BUS) oraz instrukcją montażu w języku polskim.

Bezpieczeństwo
Dzięki fabrycznie zakodowanej nazwie użytkownika i hasłu, JunkersHome z modułem
MB100-LAN ma zabezpieczenia uniemożliwiające dokonywanie zmian pracy systemu
grzewczego przez osoby niepowołane. W ustawieniach podstawowych modułu zapisane są
również nazwa i adres serwera docelowego.

Montaż
Do wykonania magistrali BUS, czyli podłączeń pomiędzy automatyką systemu grzewczego a modułem MB100-LAN, wystarczy
jedynie cienki dwużyłowy przewód elek-
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tryczny. Całkowita długość przewodów magistrali BUS pomiędzy wszystkimi elementami
systemu może wynosić nawet 300 metrów
(w zależności od przekrojów przewodów).

Obsługa
JunkersHome ma atrakcyjną i intuicyjną formę
graficzną. Specjalnie dla polskich użytkowników, wszystkie komunikaty i teksty pojawiające się podczas obsługi aplikacji zostały przygotowane oczywiście w języku polskim.
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