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Klienci firmy Güntner od 2013 roku mogą korzystać ze sprawdzonej aplikacji, wyposażonej w
cały szereg funkcji w zakresie techniki chłodnictwa i klimatyzacji. Program ten został niedawno
poszerzony o kolejne rozwiązanie, stanowiące cenne uzupełnienie dla dotychczas dostępnych
informacji technicznych  – a mianowicie o funkcję samouczka.

  

  

  

  

Przejrzysty przegląd funkcji
Za pomocą wyżej wspomnianego rozwiązania, użytkownicy aplikacji mogą w zwięzły i
przejrzysty sposób zapoznać się z różnymi funkcjami produktów firmy Güntner i tym samym
szybko i łatwo nauczyć się ich obsługi. Ponadto dostępne zagadnienia tematyczne są na
bieżąco aktualizowane.
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    Instrukcje „krok po kroku”Pierwsze udostępnione samouczki zawierają informacje na temat instalacji i programowaniasterowników Güntner: GMM EC, GMM step, GMM sincon, GMM phase cut i GMM f-drive.Korzystanie z poszczególnych funkcji sterowników jest łatwe z uwagi na załączone instrukcje – ito niezależnie od tego, czy jest to pierwsze uruchomienie, aktywacja funkcji „szybki start” lub teżwłączenie Low Capacity Motor Management (LCMM). Dzięki zrzutom z ekranu wyświetlacza oraz krótkim i jasnym wskazówkom, użytkownik jestprowadzony krok po kroku przez szereg czynności w zakresie danego zastosowania. Ponadtosamouczki – podobnie, jak inne funkcje aplikacji – są intuicyjne w obsłudze, co gwarantujepłynne przejście od jednej czynności do kolejnej.    Bezpłatny dostępAktualizację aplikacji z funkcją samouczka na urządzenia z systemem iOS i Android możnapobrać bezpłatnie ze sklepu App Store. W zależności od danego zastosowania i regionu,funkcja ta jest dostępna aktualnie w pięciu językach: niemieckim, angielskim, francuskim,hiszpańskim i portugalskim.      

    O firmie GüntnerZ bazą w Fürstenfeldbruck koło Monachium, Niemcy, Grupa Güntner jest światowym liderem wprodukcji komponentów dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Z około. 3.000zatrudnionych na świecie i fabrykami produkcyjnymi w Niemczech, na Węgrzech, Rumunii, wIndonezji, Meksyku, Brazylii i Rosji, przedsiębiorstwo i jego partnerzy działają na wszystkichrynkach. Jego dziesięciolecia doświadczeń w przemyśle i konsekwentne wykorzystywanienajnowszych technologii i badań, zapewniają wysoką jakość produktów Güntner’a.Zastosowania na międzynarodowych obszarach obejmują projekty energetyczne i procesychłodzenia, aplikacje w zakresie produkcji i przechowywania żywności dla celówprzemysłowych i handlowych , jak również aplikacje HVAC dla budynków i konkretnychzastosowań, takich jak chłodzenie serwerowni.      Źródło: www.guentner.eu  
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