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Konstruktorzy aparatury rozdzielczej i sterowniczej muszą polegać na aktualnych,
kompleksowych i przejrzystych informacjach o produktach. Nowa aplikacja Rittal Chiller App
zapewni teraz użytkownikom łatwość wyboru za pomocą smartfonu: uzupełniając istniejącą
wersję online, aplikacja umożliwi automatyczne obliczanie wymaganej mocy chłodniczej.
Odpowiedni chiller wybiera się interaktywnie w zaledwie czterech krokach – i to w zakresie
mocy od 1 do 40 kW. Bezpłatna aplikacja jest dostępna na iPhone’a.

  

      

  

W aplikacji Chiller App firma Rittal znacznie ułatwiła i zoptymalizowała drogę od
niezobowiązującego zapytania do zamówienia. Konstruktorzy maszyn, aparatury sterowniczej i
rozdzielczej oraz użytkownicy końcowi mogą w ten sposób osiągnąć znaczne oszczędności
kosztów inżynierii. „Ten program narzędziowy wyróżnia się przyjazną obsługą. Dzięki
przejrzystemu interfejsowi użytkownika, klient intuicyjnie wybiera właściwe rozwiązanie”,
objaśnia Marcin Lisowski, Product Manager Cooling Units w Rittal. Pozwala to uniknąć utraty
informacji i danych, a także przewymiarowania.
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    W pierwszym kroku klient określa swoje indywidualne zapotrzebowanie na chłodzenie. Na tejpodstawie aplikacja wyznacza niezbędną moc chłodniczą i automatycznie proponujeodpowiedni chiller wybranego typu. W drugim kroku następuje dopasowanie akcesoriów dowybranego chillera.    
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      W kolejnym, trzecim kroku, do dyspozycji są liczne pakiety opcji, np. wydajniejsza pompa,wersja chłodzona wodą lub obudowa ze stali nierdzewnej, która może być stosowana np. wprzemyśle spożywczym. W czwartym etapie aplikacja dostarcza indywidualne charakterystykimocy dla wybranego chillera. Jednym kliknięciem można wywołać dodatkowe informacje, jaknp. specyfikacja lub dwu- i trójwymiarowe rysunki obudów. Więcej danych jest dostępnych pozalogowaniu: klient uzyskuje interaktywny przegląd wszystkich informacji. Poza dostępnością wmagazynie w czasie rzeczywistym są to także informacje cenowe.    

    Aplikacja Chiller App na iOS jest dostępna za darmo na iTunes.    Źródło: Rittal Sp. z o.o.    
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