
Aplikacja Bosch EasyRemote
swobodna, zdalna komunikacja  
z systemem grzewczym  
w Twoim domu



Wyobraź sobie: wychodzisz z pracy, a w domu czeka już na Ciebie przytulna i ciepła atmosfera, ponieważ  

w drodze powrotnej wysłałeś ze swojego smartfona lub tabletu odpowiednie polecenie do systemu  

grzewczego. Wizja przyszłości? Nie, to technologia marki Junkers! Dzięki aplikacji Bosch EasyRemote nie 

tylko Ty, ale również Twoja rodzina może cieszyć się „mobilnym ciepłem”. Ta innowacyjna aplikacja zapewnia  

bezpośredni dostęp do Twojego systemu grzewczego przez internet – z dowolnego miejsca na świecie. 

Aplikacja Bosch EasyRemote to ogromny krok w technologię przyszłości.

Bosch EasyRemote  
mobilne sterowanie systemem ogrzewania

Witamy w przyszłości!
Internet wkroczył w nasze życie i wiele czynności 
wykonujemy zupełnie naturalnie za jego  
pośrednictwem, np. pisanie maili czy robienie  
zakupów online. Ale sterowanie ogrzewaniem przez 
internet? To coś nowego! Teraz jest to już naprawdę 
możliwe, dzięki Bosch EasyRemote – naszej aplikacji, 
dostępnej w sklepach: App StoreTM oraz Google 
PlayTM. 

Sterowanie ogrzewaniem w drodze do domu
Aplikacja Bosch EasyRemote umożliwia zdalne  
sterowanie systemem grzewczym za pomocą  
smartfona lub tabletu. Innowacyjna aplikacja  
zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich  
ważnych ustawień systemu grzewczego w połączeniu 
z łatwą, wygodną i intuicyjną obsługą! Bosch  
EasyRemote oznacza nie tylko większy komfort,  
ale również przyczynia się do oszczędzania energii.

Wydajność energii słonecznej prezentowana na 
wyświetlaczu
Aplikacja Bosch EasyRemote zapewnia podgląd uzysku  
solarnego w każdym momencie. Wystarczy dotknąć  
ekran smarfona lub tabletu, a na wyświetlaczu  
natychmiast pojawi się informacja ile kilowatogodzin 
generuje Twój system solarny w ciągu tygodnia lub  
miesiąca.

Mobilna przyszłość
Jako specjalista w dziedzinie ogrzewania, Bosch  
EasyRemote otwiera przed Tobą również nowe  
perspektywy. Ta aplikacja pomoże Ci stać się osobą  
zorientowaną na przyszłość, która wie jak wykorzystywać 
najnowsze możliwości techniczne. W przyszłości  
planowane jest znaczne rozszerzenie zakresu funkcji.

Najważniejsze korzyści:
XX zdalny dostęp 

–  przy użyciu smartfona lub tabletu, dzięki szerokiemu 
zakresowi funkcji zapewniających zdalne sterowanie 
systemem grzewczym. Jedynym warunkiem jest 
dostęp do internetu, WiFi

XX łatwa obsługa 
– dotykowy ekran i intuicyjna nawigacja

XX doskonałe bezpieczeństwo 
– dostęp chroniony hasłem

XX większa wygoda 
– liczne funkcje 
–  możliwości pełnego dostępu z dowolnego miejsca na 

świecie
XX szybka i intuicyjna instalacja 

– tylko kilka podstawowych kroków
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Potrzeba zaledwie kilku elementów
Tak prosto, tak łatwo: aby móc korzystać  
z aplikacji Bosch EasyRemote, wystarczy  
posiadać kocioł marki Junkers wyposażony  
w automatykę Bosch Heatronic® 3, 3.5 lub 4  
z regulatorem CW400, internetowy moduł  
komunikacyjny MB-LAN2 lub MB LANi smartfon/ 
tablet oraz aplikację Bosch EasyRemote.
W przypadku urządzeń ze zintegrowanym  
złączem IP dodatkowe moduły nie są wymagane.

Bosch EasyRemote

Smartfon/
Tablet Router  

(Protokół WPA2)

Internetowy moduł  
komunikacyjny  

MB-LAN2 lub MB LANi

Kocioł  
i regulator

Internet lub WiFi

Kabel

LAN
Urządzenia grzewcze Junkers-Bosch, dla których  
dostępna jest opcja sterowania za pomocą  
mobilnej aplikacji EasyRemote, zainstalowanej na 
smartfonie lub tablecie, oznaczone są ikoną: 

Remote
Ready
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Historia
dostęp do danych historycznych.

Precyzja
ustawienie temperatury  
z dokładnością do 0,5°C.

Przejrzystość
szczegółowe informacje o stanie pracy kotła  
grzewczego, komunikatach serwisowych (wraz 
z podaniem kodu usterki), temperaturach 
wewnątrz i na zewnątrz budynku, aktualnym  
uzysku solarnym (funkcja aktywna tylko  
w przypadku zastosowania systemu kolektorów 
słonecznych).

Wygoda
przewijanie temperatury w górę  
i w dół pozwala w sposób ciągły  
zwiększać/zmniejszać docelową  
wartość temperatury w pomieszczeniu. 
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Bosch EasyRemote

JunkersScan

Aplikację Bosch EasyRemote można pobrać bezpłatnie z portalu  
App StoreTM (iOS) lub Google PlayTM (Android)

Aplikację JunkersScan można pobrać bezpłatnie z portalu App StoreTM (iOS)  
lub Google PlayTM (Android).

Jako wsparcie codziennej pracy Autoryzowanych Serwisantów oraz Instalatorów,  
Junkers wprowadził mobilną wyszukiwarkę części zamiennych – aplikację  
JunkersScan. Niezależnie opracowywany jest specjalny system diagnostyczny  
przeznaczony do serwisu i konserwacji urządzeń.
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Dodatkowe informacje:

Całodobowa Infolinia 801 600 801*
Junkers Serwis 24h 801 300 810*

www.junkers.pl
junkers-infolinia@pl.bosch.com

 * koszt połączenia wg stawek operatora

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 10
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