Kit AvadyConnect®
Aparelhos conectados para uma gestão simplificada das piscinas.
O Kit AvadyConnect permite controlar e comandar à distância os parâmetros do material de tratamento da água facilitando a gestão
das piscinas, através da interface web específica www.avadyconnect.com.
É constituída por uma caixa que possibilita uma comunicação rádio, e por um circuito impresso montado nos aparelhos Avady Pool
dotados da versão 3.19 dos respetivos programas. (Se for necessário instalar numa versão anterior, o material pode ser enviado a uma
oficina Avady Pool para atualização.)
Para o utilizador profissional há inúmeras vantagens:
▪ Pro ativo: estudo dos parâmetros e do histórico para deteção de eventuais desvios e das medidas corretivas a montante da descoberta do desvio
pelo cliente.
▪ Fidelização de clientes: transparência, criação de uma relação de confiança, vendas adicionais, etc.
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Interface web AvadyConnect

Lista do parque de tanques
Controlo e comando à distância:
▪ Da regulação da água; pH, cloro,
▪ Do nível baixo dos produtos de tratamento, *
▪ Da temperatura*,
▪ Do funcionamento da bomba de filtração
e do compressor*,
▪ Da iluminação*,
▪ Do estado dos equipamentos: taipais*,
▪ Alerta por mail, conselhos.

Parâmetros pH e cloro
modificáveis à distância

Uma única olhadela é suficiente:
Parâmetros de cor verde = Banho tranquilo!

Histórico dos dados

* Segundo o aparelho conectado.

COMPATÍVEL com os seguintes produtos AVADY POOL:
Turboxy DUO pH CL T° ▪ PANturboxy S20 ▪ PANpilote S20 pH Rx (opcional) ▪ MasterBox…
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DESCUBRA a interface em www.avadyconnect.com com o nome do utilizador e a palavra-passe “demo”.

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ França
Tel.: +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com
É da responsabilidade do utilizador assegurar-se de que estes produtos estão em conformidade com as suas necessidades.

