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eNet SMART HOME
O sistema Smart Home via rádio para um estilo de vida moderno.
Com eNet SMART HOME, os utilizadores controlam a tecnologia
de edifícios de forma confortável e com garantia de futuro.
As características: utilização segura, comunicação completamente
cifrada e instalação rápida e fácil.

eNet SMART HOME connect

App eNet SMART HOME

A interface de colocação em funcionamento para o instalador, baseada
num navegador. Com ela são conectados o emissor e os atuadores eNet,
configurados e definidos ajustes e
realizados diagnósticos.

A app está disponível em versões
para Android e iOS e permite um
controlo da instalação eNet SMART
HOME através do smartphone.
O manuseamento fácil é realizado
por Internet a partir da rede da casa
ou através de um acesso remoto.

eNet SMART HOME remote

eNet SMART HOME secure

A casa sempre sob controlo: mesmo
fora de casa, com a app eNet SMART
HOME os utilizadores têm sempre
acesso à sua instalação eNet. Com
um registo podem ser usados até oito
equipamentos terminais.

eNet SMART HOME é protegido com
medidas de segurança específicas.
Além da transmissão via rádio completamente cifrada, destas medidas fazem
parte a segurança de dados, a localização dos servidores na Alemanha e a
proteção contra manipulação.
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Aliança eNet

Simples.

Móvel.

Seguro.

Confortável.

Para poder oferecer aos utilizadores mais um valor acres
centado com eNet SMART HOME, apostamos numa aliança
com parceiros fortes. Por isso, juntamente com outros fabricantes ampliamos a funcionalidade do sistema eNet com
consistência.

eNet SMART HOME deve satisfazer qualquer
exigência de um controlo moderno de edifícios. Graças à interligação das competências
de fabricantes diferentes numa aliança, o
utilizador tem à disposição um nível máximo
de soluções inteligentes para a sua casa.
Assim, não só pode regular a iluminação e
o sombreamento com eNet SMART HOME,

como também integrar o controlo do aquecimento. Qualidade reunida num standard de
sistema com garantia de futuro. Comando
de todas as funções com uma app. Aconselhamento, instalação e manutenção com
competência por profissionais especializados.
Além disso, pode ser atualizado em qualquer
momento e adaptado a novas condições.
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Vantagens nítidas
Com a sua estrutura sistemática, eNet SMART HOME tanto
apoia os profissionais especializados como os empreiteiros
e os modernizadores. Os arquitetos também beneficiam
das vantagens do sistema via rádio inteligente.
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
Com um sistema crescente, com garantia
de futuro, fideliza clientes.
Instalação rápida dos aparelhos conhecidos
e colocação em funcionamento fácil por inter
médio da ferramenta baseada em navegador.
Princípio de futuro: integração de novas
aplicações em instalações existentes.
Princípio de marca: ter fabricantes consoli
dados como parceiros aumenta as possibilidades de funções.

Princípio de serviço: fidelização de clientes
desde o primeiro aconselhamento até à
reabilitação.
Princípio de confidencialidade: segurança
de dados como argumento convincente para
o cliente.
Com uma app, os clientes podem ajustar
individualmente aplicações, tais como horários
e funções de grupos.
Se for desejado, com o consentimento do
cliente também se pode ter acesso à instalação eNet por via remota.

EMPREITEIROS/MODERNIZADORES
Não só a casa própria, como também a habitação alugada ou a construção nova podem
ser equipadas pela primeira vez ou posteriormente.

Princípio de confidencialidade: a comunicação cifrada e as atualizações do software
conferem uma segurança permanente à
instalação.

Princípio de futuro: adapta-se flexivelmente ao
estilo de vida, também no caso de condições
alteradas ou de uma mudança.

Princípio de funcionamento: um sistema fácil
de usar para todas as idades.

Princípio de marca: um sistema de qualidade
com componentes de fabricantes de marca.
Princípio de serviço: especialistas formados
como interlocutores para aconselhamento,
projeto, implementação e acompanhamento.

Utilização intuitiva: com a app está garantido
o controlo simples a partir de qualquer sítio.
Trabalho de instalação reduzido possibilita
custos reduzidos.

ARQUITETOS
Sistema de qualidade para qualquer tipo de
edifício; montagem simples para estruturas
existentes.
Princípio de futuro: proteção de investimento
com padrões de sistema com garantia de
futuro.

Princípio de marca: promessa de qualidade 
de parceiros de marca fortes na aliança eNet.
Princípio de serviço: colaboração com parceiros competentes que não só compreendem
o sistema, como também o edifício completo.
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Configuração simples
CRIAÇÃO DAS DIVISÕES
eNet SMART HOME connect
Interface de colocação em funcionamento baseada em navegador

Primeiro são criadas as divisões de um projeto, que
podem receber o nome que se quiser. Nesta fase é
importante um planeamento cuidadoso da estrutura,
uma vez que se irá refletir tal e qual na visualização.

PROCURA DE APARELHOS E ATRIBUIÇÃO DE
DIVISÕES
Para adicionar aparelhos da instalação eNet ao projeto
é usada a procura de aparelhos. Assim são encontrados e indicados todos os aparelhos que se encontram
no modo de aprendizagem ou aos quais foi aplicada
tensão nos últimos minutos. De seguida os aparelhos
podem ser atribuídos a divisões e os canais de aparelhos
podem ser designados individualmente de acordo com
a utilização.
ESTABELECIMENTO DE CONEXÕES
Posteriormente são correspondidos os canais de
atuador e sensor, que são conectados entre si para
que funcionem. Os aparelhos conectados deste
modo comunicam diretamente entre si ao realizar um
comando, o que leva a um funcionamento robusto
e muito seguro contra falhas.

A interface de colocação em funcionamento eNet SMART HOME
connect, baseada em navegador, já está integrada no eNet
Server. Com ela é realizada comodamente a atribuição de aparelhos, funções e instalação no monitor. A documentação e a
edição de projetos criados também são fáceis de realizar. Logo
que o computador e o eNet Server estejam conectados entre si,
a aplicação pode ser diretamente iniciada.

ESCRITA E EXPORTAÇÃO DE PROJETOS
No último passo, os dados do projeto são escritos nos
aparelhos. A visualização com a app é gerada automaticamente. Além disso, o instalador pode exportar o projeto e usá-lo como cópia de segurança ou como modelo
para projetos futuros.
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App eNet SMART HOME
Gratuita para iOS e Android

Tudo sob controlo móvel

VISÃO GERAL DAS DIVISÕES
Visualizar todas as divisões com funções

COMANDO INTUITIVO
Registar e regular todas as funções com
facilidade

CENÁRIOS
Reunir funções em cenários de conforto

CONTROLO DO AQUECIMENTO
Integrar o controlo inteligente do aquecimento

HORÁRIOS
Criar sequências de funções com controlo
temporal

ATIVAÇÃO DE FUNÇÕES
Comandar separadamente todas as funções
com um toque de dedo

Controlar eNet SMART HOME a partir de qualquer lugar?
Sim, é muito fácil com a app – no próprio sistema WLAN ou
com acesso remoto. Incluindo todos os ajustes da casa inteligente. A base: o eNet Server. Assim, além de ativar funções e
cenários individuais, o utilizador também pode definir autonomamente horários, regras de operações condicionais, gestão
de energia e direitos de acesso.
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Em casa ou fora de casa: com a app eNet SMART HOME e com
controlo remoto em qualquer lugar, os utilizadores têm a sua casa
sempre sob controlo. Logo que o acesso remoto de eNet tenha
sido ativado, pode controlar a sua casa inteligente de qualquer
lugar. A interface de uso está adaptada a iOS e Android – assim
a utilização é habitual para o utilizador, sendo, por isso, completamente intuitivo. Independentemente de o utilizador estar na própria
sala de estar ou numa praia longínqua. Com um registo eNet
SMART HOME remoto podem ser usados até oito equipamentos
terminais. Além disso: o serviço remoto é gratuito durante 12 meses
para utilizadores eNet.

eNet SMART HOME simplesmente
em qualquer lugar
Comunicação segura:
A segurança de informação do acesso remoto
eNet SMART HOME
remote (Backend API)
está controlada pela VDE.
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Comunicação segura
eNet SMART HOME secure
Medidas para a segurança de dados

Hoje em dia, a segurança de dados é mais importante do que
nunca. Por isso, é um fator prioritário na eNet SMART HOME e
é garantida por uma série de medidas. Para mais segurança e
uma boa sensação para o utilizador.

TRANSMISSÃO VIA RÁDIO
COMPLETAMENTE CIFRADA

SERVIDORES LOCALIZADOS NA
ALEMANHA

Na rede local e no acesso remoto

Proteção de dados segundo a lei alemã

PROTEÇÃO CONTRA MANIPULAÇÃO

CÓDIGOS DE APARELHOS INDIVIDUAIS

Bloqueio da função de programação 
em aparelhos

Códigos individuais atribuídos automaticamente, sem introdução manual

Todo o tráfego via rádio entre aparelhos
no sistema eNet SMART HOME está cifrado,
tanto na rede local como no acesso remoto.
Além disso, todos os serviços de Internet só são
processados através de servidores localizados
na Alemanha. Após a colocação em funcionamento e a ativação de todas as medidas de
proteção, alterações na instalação só podem
ser realizadas por utilizadores autorizados,

através da interface de colocação em funcionamento protegida com senha. Todas as
cifragens são realizadas através de códigos
de aparelhos individuais, que não são visíveis
tanto para o instalador como para o utilizador. O eNet Security Cloud Service disponibiliza
os códigos necessários, pelo que não têm de
ser introduzidos manualmente nem digitalizados p. ex. através de um código QR.
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eNet e eNet SMART HOME

Características e propriedades

eNet e eNet SMART HOME representam os dois níveis de
ampliação na instalação elétrica moderna, baseada no
sistema via rádio.

eNet e eNet SMART HOME distinguem-se por propriedades
diferentes, que em parte se aplicam em geral, mas em parte
também são próprias dos níveis de ampliação correspondentes. Uma visão geral:

Comunicação cifrada 		

eNet

eNet SMART HOME

–

ü

Colocação em funcionamento
manual		
ü

–

Colocação em funcionamento
com eNet SMART HOME connect		

ü

–

Comando com smartphone 	eNet IP-Gateway App
(requisito: interface IP)
Cenários:
Abrir		
Alterar valores		
Adicionar/Remover dispositivos 		

ü
ü
–

ü
ü
ü

Funções automáticas:
Regras com condições		
Controlo temporal 		

–
–

ü
ü

Ajustar parâmetros de
dispositivos

(Configuração via
eNet Server possível)

Funções de bloqueio

(Só com comando à distância
com display)		

Funções com valores limiares 	(Só com sensor solar/
crepuscular)
Condução forçada
Proteção contra fecho exterior

Otimizado tanto para construções novas como também para reabilitações, o sistema adapta-se
a qualquer exigência. Nesse sentido, eNet é o standard técnico de dispositivos para a interligação
via rádio e oferece simultaneamente a base que, com a adição de um eNet Server, pode passar
para o mundo eNet SMART HOME.

eNet SMART HOME app

ü

ü
ü

(Só com comando à distância
com display)		

ü

(Só com comando à distância
com display)		

ü

Atualizar software 		

–

ü

Cópia de segurança de dados
do projeto 		

–

ü

Documentar projeto 		

–

ü

Registar telegramas 		

–

ü

Medir qualidade do sinal

(Só com dispositivo de diagnóstico)

Acesso remoto via app 		

–

ü
ü
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A FLOW

eNet no design F 40 da JUNG

A CREATION

Design estético em união com um conceito de utilização
simples: os emissores de parede eNet F 40 em construção
plana apostam em materiais autênticos e teclas sensitivas
grandes para uma utilização confortável.

Em branco

Com aro de vidro em branco

CD 500

LS 990

Em platina (alumínio anodizado)

Variante de metal em alumínio

As teclas de grande superfície caracterizam o design dos emissores de parede nas versões
de 1 a 4 grupos. Com os símbolos evidentes, a atribuição de funções é auto-explicativa
e fácil de realizar com a Graphic Tool da JUNG, que se encontra em jung.de/gt. Disponível
em toda a variedade das séries AS, A, CD e LS.

1 grupo

2 grupos

3 grupos

4 grupos
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EMISSORES DE PAREDE EM LES COULEURS® LE CORBUSIER
Exclusivo mundial em 63 cores

A FLOW

A CREATION

Scene

Em branco

Com aro de vidro em preto

CD 500

LS 990

Scene

Em plástico preto

eNet no design F 50 da JUNG

Mecanismo interruptor clássico em alumínio

A marcante superfície informativa dos emissores de parede F 50 oferece muito espaço para
identificações individuais com a Graphic Tool. Assim o comando é realizado facilmente com
as teclas dispostas lateralmente. No variado design da JUNG, ficam mesmo bem em qualquer
ambiente.

Quando é o próprio desenho que explica a utilização:
os emissores de parede eNet F 50. Materiais de alta qualidade
e formas claras completam o conceito com estilo. São simplesmente colocados onde se precisa deles.
1 grupo

2 grupos

3 grupos

4 grupos
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Com o controlo de aquecimento
inteligente e eficientemente energético tado°, na eNet SMART HOME
podem ser realizadas funções de
todos os sistemas. Dessa maneira,
ao sair de casa o aquecimento
passa automaticamente para o
modo reduzido, as persianas são
baixadas e a luz é desligada em
todas as divisões.

Controlo inteligente da temperatura
TERMÓSTATO INTELIGENTE TADO° PROFESSIONAL
O termóstato inteligente controla o piso radiante ou a instalação
de aquecimento em função da presença, do tempo e do horário.
Os termóstatos inteligentes adicionais permitem um controlo de
várias zonas. Com a app, os moradores têm sempre o seu aquecimento sob controlo. Isso significa conforto, segurança e uma
poupança até 31 % dos custos de aquecimento.
TERMÓSTATO DE RADIADOR INTELIGENTE TADO°
PROFESSIONAL
Um elemento termostático existente pode ser simplesmente
substituído pelo termóstato de radiador inteligente. A utilização
intuitiva no aparelho ou fora de casa com a app torna o controlo
do aquecimento mais simples, mais eficiente e mais confortável.
TADO° KIT DE EXTENSÃO PROFISSIONAL
O kit de extensão é necessário para conectar o termóstato inteligente
a um aquecimento sem termóstato de ambiente, regulado pelas condições atmosféricas, ou para termóstatos de ambiente sem fios. Nesse
caso funciona como recetor sem fios na instalação de aquecimento.

Integração eNet de produtos tado°

WiFi
Termóstatos
inteligentes
tado°
Rádio
eNet

JUNG eNet Server

Todos os dispositivos tado° Professional comunicam sem fios com a ponte de Internet, que é inserida
no router e se conecta à Internet e ao eNet Server. A seguir, o aquecimento pode ser comandado através
da app eNet SMART HOME, dos emissores eNet ou do sistema automático tado°.

24

25

eNet Server
A base de eNet SMART HOME

O coração do sistema
eNet Server é o centro de eNet SMART HOME.
Permite a programação, a visualização e o controlo de todas
as funções. E interconecta os diversos dispositivos eNet. O seu
software integrado eNet SMART HOME connect serve de ferramenta de colocação em funcionamento para toda a instalação.
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Os emissores eNet
Em tipos de construção diferentes, conforme a finalidade, os
emissores eNet convencem pela sua funcionalidade e pelo 
conforto de uso. Assim o utilizador tem a sua casa sob controlo.

EMISSORES DE PAREDE

DETETOR DE TETO ENET

Emissores de parede no design da JUNG,
nas versões de 1 a 4 grupos, para a
transmissão de comandos de comutação,
regulação, persianas e cenários: com a sua
forma plana, são simplesmente colados
no sítio desejado na divisão – sobre reboco,
madeira ou vidro.

O detetor de teto eNet funciona com pilha,
pelo que mostra os seus pontos fortes onde
não há fios. Instalado a dois metros e meio
de altura, trabalha com muita precisão e
regista tudo o que se movimenta num raio
de oito metros.

F 40 4 grupos

SENSORES DE ENERGIA
Os sensores de energia são usados para medir
a potência e controlar o consumo de energia.
Os consumos são apresentados no smartphone
com a app eNet.

Sensor de
energia via
rádio

Sensor de energia via rádio
com tomada SCHUKO® de
adaptação

Sensor de energia
via rádio 4 canais
para calha DIN

SENSOR SOLAR
Função de proteção solar, função crepuscular
e proteção solar em função da temperatura:
o sensor solar sem fios, alimentado por energia
solar, mede luminosidade e temperatura.

F 50 4 grupos
INTERFACE E TOMADA SCHUKO® VIA
RÁDIO E REPETIDOR

COMANDOS À DISTÂNCIA
Com os comandos à distância em quatro versões, as funções e os cenários são “comandados
à distância” em toda a casa. O comando à distância com display informa em texto legível sobre
o estado correspondente e é fácil de usar graças às suas teclas grandes. Adicionalmente há mais
três variantes sem display.

Esta interface une eNet e o controlo via rádio
da JUNG: ideal para a reabilitação e a ampliação
de instalações de controlo via rádio existentes.
O repetidor, por sua vez, amplia o alcance de
sinais de rádio eNet.
Interface com
tomada SCHUKO®
via rádio

EMISSOR UNIVERSAL

4 canais

2 canais

1 canal,
alternado

Com o emissor universal compacto, os mecanismos interruptores clássicos de 230 V são
adaptados para sistemas via rádio.

Repetidor
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Os emissores e recetores eNet

Com os suplementos de sistema via
rádio, via rádio são integrados em eNet
componentes do comprovado controlo
da iluminação e de persianas da JUNG.

TECLAS SENSITIVAS STANDARD
Com a nova tecla sensitiva via rádio eNet, os
moradores da casa inteligente agora também
podem controlar persianas, toldos e as luzes
do LB Management. Com a integração, os
utilizadores podem incorporar os sistemas do
LB Management através da app eNet SMART
HOME. Graças à app, os componentes podem
ser controlados de qualquer sítio – e com todo
o conforto com smartphone ou tablet.

SUPLEMENTOS DE SISTEMA VIA
R ÁDIO

Tecla sensitiva via
rádio LB Management

Tecla sensitiva via rádio
com setas LB Management

Tecla de persianas
Controlo de persianas

Tecla sensitiva para
o controlo da luz

ATUADOR COM TOMADA SCHUKO®
Na forma de tomada SCHUKO®, o atuador de
comutação constitui uma solução particularmente
flexível para acionar a iluminação.

Os recetores eNet
Os recetores eNet também estão disponíveis em formas construtivas
diferentes. Assim os instaladores têm sempre o recetor certo para
qualquer circunstância local e finalidade de uso.

ATUADORES PARA CALHA DIN
Para uma configuração fácil, realizada por uma só pessoa, os atuadores para calha DIN eNet
para a montagem no armário de distribuição dispõem de um seletor do modo de funcionamento, de uma tecla de comando no local e de LEDs de indicação correspondentes.

ATUADORES ENCASTRADOS
Nos atuadores encastrados eNet, o modo de funcionamento pode ser facilmente selecionado
através de um mecanismo interruptor. A forma compacta é ideal para a montagem em caixas
de encastrar ou na caixa de instalação eNet, em tetos falsos ou em lâmpadas de teto. Através
do adaptador de instalação Mini também é possível uma montagem no armário de distribuição.

Dimmer universal
para LED com 1 canal
Atuador de
comutação/sensor
com 1 canal

Atuador de
comutação/sensor
com 1 canal livre
de potencial

Atuador de
comutação/sensor
com 2 canais

Dimmer universal
para LED com 1 canal

Atuador de
persianas

Unidade de
controlo 1-10V

Unidade de
controlo DALI

Atuador de
persianas

Atuador de comutação/
sensor com 8 canais, atuador
de persianas com 4 canais

Atuador de comutação/
sensor com 1 canal

Recetor Mestre

Dimmer universal para LED com
4 canais
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Viver na eNet SMART HOME

Emissor de parede
eNet com 2 grupos

Dimmer universal eNet
para LED com 1 canal

eNet Server

App eNet
SMART HOME

eNet Server

Atuador de
comutação/sensor
eNet com um canal

App eNet SMART HOME

Comando à
distância eNet
com 4 canais

ATUADORES ENET NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Os atuadores eNet controlam os dispositivos. Na versão com calha DIN “desaparecem” no armário de
distribuição e exercem aí a sua função. O comando das funções é então realizado opcionalmente
através da app eNet SMART HOME, com o smartphone ou através dos emissores de parede eNet.
Assim não só se pode controlar a iluminação exterior, como também o toldo, a fonte no lago do
jardim ou a porta da garagem.

INDICAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E SINALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DA CARGA
Toda a gente conhece isso: a máquina de lavar a roupa na cave terminou o programa e na zona de
habitação ninguém se apercebe disso. A solução: o fim do processo de lavagem é sinalizado por uma luz
na zona de habitação, que é regulada por uma tomada SCHUKO® com atuador via rádio eNet em combinação com uma regra de operações condicionais. Esta é ativada logo que o programa da máquina de
lavar a roupa tenha terminado e o seu consumo de corrente esteja abaixo de 1 W. Além disso, existe a possibilidade de indicar o consumo no smartphone.

eNet Server

App eNet
SMART HOME

© JENS KALLFELZ

LUZ ATENUADA DE NOITE NO WC E NO CORREDOR
Na ida ao WC durante a noite, ninguém quer ser incomodado por uma luz demasiado forte. A solução:
com o controlo de tempo, no corredor e no WC alternam-se a “Luz diurna” normal e a “Luz noturna” atenuada. Se a tecla superior do emissor de parede eNet for acionada, a regra “Luz diurna” acende a luz a
100 % e a regra “Luz noturna” a 20 %. Com a tecla inferior é sempre acionada a regra “Luz desligada”.
O controlo de tempo ajustado ativa a regra “Luz noturna” às 23:00 horas e às 6:00 horas é novamente
ativada a regra “Luz diurna”. É assim tão fácil.

Sensor de energia via rádio
eNet com tomada SCHUKO ®

Atuador de comutação
via rádio eNet com
tomada SCHUKO®

eNet Server

App eNet SMART HOME

Emissor de parede via rádio
eNet com 2 grupos

Dimmer universal eNet
para LED com 1 canal

EMISSORES DE PAREDE NA ZONA DE ENTRADA COM CENÁRIOS PARA “DESLIGAR C
 ENTRALMENTE”
E “BOAS-VINDAS”
De certeza que as lâmpadas estão todas apagadas? Há duas opções: verificar todas as divisões da casa
ou viver numa eNet SMART HOME. Isto porque, no último caso, ao sair de casa é possível desligar a iluminação através de um emissor de parede com um cenário de desligar centralmente. Adicionalmente pode
ser programado um cenário de boas-vindas, com o qual é ligada a iluminação básica ao entrar em casa.
Como é natural, tudo isto também pode ser comandado com a app.
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Mais eNet SMART HOME
Informações mais detalhadas sobre os diversos produtos,
dados técnicos e ofertas de formação: sobre eNet SMART
HOME existe uma variedade de documentação e medidas
para os profissionais especializados.

ACADEMIA JUNG
O primeiro passo para se tornar parceiro de eNet Service é a participação na formação básica
eNet SMART HOME. Esta pode ser realizada opcionalmente nas instalações da JUNG ou na
formação online. A seguir há tutoriais online, nos quais se pode adquirir mais conhecimentos – 
tudo explicado ilustrativamente pelos especialistas em eNet SMART HOME.
JUNG.DE/AKADEMIE

WEBSITE DA JUNG
Na página web da JUNG estão disponíveis
todas as informações sobre eNet SMART HOME,
incluindo folhetos, imagens e artigos de
imprensa para download, bem estruturadas
e com imagens. Naturalmente com mais links.
jung.de/pt

Medidas da Aliança eNet:
Folheto eNet SMART HOME
Este folheto oferece ao instalador uma visão
geral de eNet SMART HOME e das possibilidades que este sistema tem à sua disposição
relativamente à aquisição e à fidelização de
clientes. Como é natural, incluindo todas as
informações sobre o tema “Parceiro do serviço
eNet”.

CATÁLOGO ONLINE DA JUNG
No catálogo online estão incluídas informações técnicas sobre os diversos artigos da
JUNG para consulta e para download. Instruções de uso, textos de especificações, folhas
de dados, documentações de produtos e
mais ainda estão disponíveis no botão Info
através de um clique do rato.

Manual do sistema eNet SMART HOME

jung.de/pt/online-catalogo

O extenso manual do sistema eNet responde
a todas as perguntas que o profissional especializado possa ter sobre eNet SMART HOME.
A ideia e o sistema são apresentados detalhadamente a partir de módulos individuais,
indicações/sequências de funções técnicas
e exemplos ilustrativos de aplicação.

APP CATÁLOGO DA JUNG

Homepage eNet SMART HOME

A app Catálogo da JUNG permite aceder a
informações sobre produtos eNet em qualquer momento. Inclui uma visão geral da
gama completa de produtos, incluindo os
dados técnicos. Na versão para o smartphone
está integrado um leitor de códigos QR. Com
ele é digitalizado o código QR na etiqueta de
qualquer embalagem de produto da JUNG,
acedendo o utilizador diretamente ao artigo
no catálogo online.

Na página de Internet de eNet SMART HOME
encontram-se todos os conteúdos do folheto
e do manual do sistema, preparados de uma
forma adequada ao formato web, incluindo
informações mais detalhadas e links, assim
como, evidentemente, as ofertas de formação
para parceiros do serviço eNet.
enet-smarthome.com
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