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Bosch Easycontrol

Aplikacja Bosch EasyControl zapewnia mobil-
ne sterowanie domowym systemem ogrzewa-
nia wyposażonym w regulator CT200 za pomocą 
smartfona lub tabletu z systemem operacyjnym 
iOS lub Android. Jedynym warunkiem jest dostęp 
do internetu mobilnego lub sieci wLAN. System 
sterowany przez Bosch EasyControl może być 
również wyposażony w elektroniczne grzejniko-
we głowice termostatyczne Bosch komunikujące 
się bezprzewodowo z regulatorem CT200, umoż-
liwiając indywidualne nastawy czasów pracy z in-
dywidualnie zaprogramowanymi temperatura-
mi nawet w kilkunastu pomieszczeniach. Dzięki 
przetwarzaniu informacji o aktualnej tempera-
turze na zewnątrz budynku i w pełni modulowa-
nym sterowaniu systemy z kotłami grzewczymi  
Junkers-Bosch wykorzystującymi magistralę EMS 
i obsługiwane przez Bosch EasyControl osiąga-
ją zwiększoną efektywność energetyczną nawet  
o 5% (zgodnie z Dyrektywą ErP). Aplikację Bosch 
EasyControl można pobrać bezpłatnie z Google 
Play lub App Store.

Bosch EasyrEmotE

Aplikacja Bosch EasyRemote przeznaczona jest 
do mobilnego sterowania systemami grzewczy-
mi z regulatorem Cw400 i modułem MB LAN lub 
MB LANi. Umożliwia ona komunikację on-line 
(przez internet mobilny lub sieć wLAN) z auto-
matyką sterującą kotłem lub pompą ciepła, obie-
gami grzewczymi i ciepłej wody, czyli możliwość 
swobodnego programowania żądanej tempera-
tury wewnątrz pomieszczeń, temperatury cie-
płej wody oraz trybu pracy. Użytkownik ma rów-
nież dostęp do informacji o stanie pracy kotła 
grzewczego, ewentualnych nieprawidłowościach, 
temperaturze wewnątrz i na zewnątrz budynku,  
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a w przypadku zastosowania systemu kolektorów 
słonecznych do informacji o aktualnym uzysku so-
larnym oraz do danych historycznych. Oczywiście 
praca kotła w systemie z aplikacją Bosch EasyRe-
mote jest w pełni modulowana, co przynosi wy-
mierne korzyści ekonomiczne i wpływa na żywot-
ność kotła. Aplikację Bosch EasyRemote można 
pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store.

Bosch EasysErvicE 

Dedykowana profesjonalistom aplikacja Bosch 
EasyService przeznaczona do uruchamiania  
i diagnozy urządzeń Junkers-Bosch, to gwarancja 
profesjonalnej i nowoczesnej usługi. Komunikacja 
z urządzeniem grzewczym odbywa się poprzez 
narzędzie Smart Service Key za pośrednictwem 
internetu mobilnego lub sieci wLAN. Korzysta-
nie z aplikacji daje pewność profesjonalnego uru-
chomienia i serwisu urządzeń oraz przyspiesza  
i pozwala zautomatyzować prace konserwacyjne.  

Pozwala również lepiej dopasować parametry 
systemu do potrzeb użytkownika. Dodatkowymi 
ułatwieniami jest również minimalizacja ingeren-
cji w urządzenie oraz automatyczne generowanie 
protokołów serwisowych w wersji elektronicznej.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, 
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Bosch EasyService 

Nowy program NFoŚigw  
dla samorządów. 300 mlN zł  
Na odwierty geotermalNe

Od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej będzie czekał na wnioski od jednostek 
samorządu terytorialnego zainteresowanych do-
tacjami na realizację projektów geotermalnych. 
Nowy program przyczyni się do rozwoju geoter-
malnego potencjału Polski. Do rozdysponowa-
nia w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (budżet 
to 300 mln zł).

Program „Udostępnianie wód termalnych w Pol-
sce” będzie pomagał realizować przedsięwzię-
cia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia 
do wykorzystania pozyskanego ciepła lub ener-
gii do ogrzewania.. Program przewidziany jest 
na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpi-
sywane do 2022 r.
Nabór wniosków odbędzie się w trybie konkurso-
wym. O dotacje mogą ubiegać się jednostki sa-
morządu terytorialnego lub ich związki.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij

KawKa Bis pozNań – rusza drugi 
NaBór w KwietNiu

w ramach Kawki Bis można uzyskać dofinanso-
wanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej eko-
logiczne. Pierwszy nabór wniosków do progra-
mu zakończył się 31 marca. Drugi nabór rusza  
15 kwietnia i potrwa do 14 maja.
w trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pra-
cowników urzędu wnioski należy składać listow-
nie, umieszczając kopertę w skrzynce podawczej 
przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Pozna-
nia (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a) 
lub przesłać pocztą na adres wydziału Kształto-
wania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Po-
znania podany poniżej lub za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Pu-
blicznej (ePUAP). 
Kawka Bis, to miejski program, dzięki któremu po 
spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest 
pozyskanie środków z budżetu miasta na likwi-
dację uciążliwych pieców i kotłów opalanych wę-
glem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, 
gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, 

pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wyko-
rzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń, w szczególności pyłów drobnych emitowa-
nych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadze-
nie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania 
opartego na paliwie stałym. więcej informacji do-
tyczących Kawki Bis można znaleźć na stronie in-
ternetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.
Obecnie w programie Kawka Bis wysokość 
maksymalnej dotacji wynosi 12 tys. zł, a nawet  
15 tys. zł, w przypadku instalacji odnawialnych 
źródeł energii w postaci pomp ciepła lub pa-
neli fotowoltaicznych. w latach ubiegłych dofi-
nansowanie wynosiło do 6 tys. zł. Ponadto po-
znaniacy, którzy zdecydowali się na wymianę 
pieca na bardziej ekologiczny, będą mogli sta-
rać się o zwrot nie 80% kosztów, jak dotych-
czas, lecz 100% Na Kawkę Bis przeznaczono 
także więcej pieniędzy z miejskiego budże-
tu. Na cele związane z programem zabezpie-
czono 10 mln zł, czyli pięciokrotnie więcej niż  
w poprzedniej edycji.
więcej szczegółów: https://www.poznan.pl/kawka/

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1564,nowy-program-nfosigw-dla-samorzadow-300-mln-zl-na-odwierty-geotermalne.html

	_GoBack

