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Appen som gör installationen enklare

Bosch ProControl StartUp



Spara tid med appen  
Bosch ProControl StartUp
Nu finns en ny och unik app från Bosch, speciellt utvecklad för att göra livet  
som installatör enklare. Appen heter Bosch ProControl StartUp och hjälper dig  
att enkelt utföra alla inställningar som krävs vid installation av en värmepump  
– från specifika parameterinställningar till garantiregistrering.

Automatisk scanning
Appen Bosch ProControl StartUp scannar auto
matiskt igenom systemet och kontrollerar att allt 
som installerats också finns med på systembussen. 
Efter scanningen behöver du bara ställa in några 
manuella parametrar och bekräfta inställningarna. 
Appen hjälper dessutom till att ställa in rätt värme
kurva, samt garantiregistrera. Du sparar tid och 
slipper onödigt pappersarbete – allt sker digitalt  
på installationsplatsen.

För din smartphone eller surfplatta
Bosch ProControl StartUp laddas ner kostnadsfritt 
via App Store eller Google Play och fungerar både till 
din smartphone och surfplatta. För att appen ska 
kunna kommunicera med värmepumpen krävs Smart 
Service Key (SSK), ett smart wifitillbehör som skickar 
värmepumpens signaler trådlöst till din smartphone 
eller surfplatta. Modulen kostar 995 kronor netto och 
du beställer den enklast via oss på Bosch. Idag 
fungerar Bosch ProControl StartUp och Smart  
Service Key för uppstart av alla Bosch Värmepumpar 
som är försedda med styr systemet ProControl 600. 
Men garantiregistreringsfunktionen fungerar på 
samtliga värmepumpsmodeller oavsett styrsystem. 
För garantiregistreringen krävs ej SSK.

Med Bosch 
ProControl StartUp 
kan du:
� Scanna av värmepump/ar i systemet

� Kvittera in rumsgivare

� Ange fläkthastighet

� Ange ändpunkter för värmekurva

� Ställa in husets huvudsäkring

� Ändra DUTvärde

� Garantiregistrera (kräver ej SSK) 

� Lägga in kunduppgifter

� Automatiskt scanna av serienummer

Testa appen  
i demoläge!

Ladda ner Bosch ProControl 
StartUp och välj  

demoläge för att testa  
alla funktioner.Bosch ProControl StartUp är gratis att ladda ner och enkel att 

använda. Så här loggar du in i appen och påbörjar en driftsättning!

Kom igång!

� Logga in med samma  
inloggningsuppgifter  
som för Bosch Extranet 
eller VPW2100. Vid 
eventuella problem 
 kontakta Bosch 
 Support på 
0140  38 66 20.

� Plugga in det smarta 
wifi tillbehöret (Smart 
Service Key) i värme
pumpens styrenhet och 
vänta på anslutning till 
din smartphone/surf
platta.

� Vid första installationen 
måste du para ihop din 
smartphone med Smart 
Service Key. Skriv in  
enhetsnummer samt 
lösenord från SSK i  
appen. Nu är din SSK 
personlig.

� Välj scanna. Appen  
söker nu av systemet 
samt väljer typ av 
värmepump, antal 
värmekretsar, kvitterar 
in rums givare med mera.

Beställ idag!
Ring Bosch Support på 0140  38 66 20 
eller mejla boschordertthp@se.bosch.com 
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