OCHRANA PŘED ÚNIKEM VODY - PŘES INTERNET

Ovládání pomocí mobilního telefonu

SAFE-T Connect: detektor úniku vody

®

Efektivní servis budov

SAFE-T Connect detektor úniku vody - online
ochrana instalace pitné vody z mobilního telefonu.
Budoucnost servisu budov bude bezdrátová.
Trend zítřka: chytrá zařízení připojená do sítě
která navzájem spolu komunikují a dají se ovládat
na dálku. SYR Safe-T Connect v budoucnu propojí
Vás s Vašimi zákazníky. Zařízení vytvoří online
spojení mezi chytrým telefonem a instalací.
SYR Safe-T Detektor je spolehlivý ochránce který dohlíží na domácí
instalaci pitné vody. Jeho nejmodernější elektronický systém bude
trvale kontrolovat spotřebu vody a tyto hodnoty srovnávat s
individuálně přednastaveným programem. SAFE-T okamžitě detekuje
jakoukoli neobvyklou spotřebu vody způsobenou např. prasklým potrubím
a uzavře ventilem instalaci aby předešel velkým škodám na majetku.
Převodník dat s internetovou bránou integrovaný v Safe-T Connect
detektoru odesílá data na net a všechna nastavení zařízení jsou
dostupná odkudkoliv z SYR aplikace v mobilním telefonu. Aplikace
je volně dostupná v App-Store. Vaši zákazníci budou vědět, že je
vše v pořádku během jejich dovolené, protože je SYR Safe-T Connect
pokaždé upozorní v případě jakékoliv události.
SYR app toho umí více: kromě okamžitých informací a ovládání
nabízí možnost číst QR kódy pro získání náhradních dílů či návodů
k instalaci SAFE-T. Aplikace také nabízí krátký ilustrační film se SAFE-T,
brožury a technická data ke všem produktům.

왎 nabízí spolehlivou ochranu proti vodovodní,
škodě a zabraňuje plýtvání vodou
왎 Online ovládání telefonem se SYR aplikací
왎 Praktická kompatibilita s filtry SYR DRUFI:
Safe-T perfektně pasuje mezi filtr DRUFI+
a přírubu v dimenzích DN20, DN25 a DN32
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Kontaktujte nás - rádi pomůžeme.

왎 Speciální funkce dovolená pro
intenzivnější dohled
Katalogové číslo
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