AvadyConnect®
Intelligente apparatuur voor een eenvoudig beheer van zwembaden.

Webinterface AvadyConnect

Controle en bediening op afstand:
▪ Voor het regelen van het water, de pH, het
chloor,
▪ Van een laag niveau aan
behandelingsproducten, *
▪ Van de temperatuur*,
▪ Van de werking van de filteren boosterpomp*,
▪ Van de verlichting*,
▪ Van de toestand van de uitrustingen: luiken*,
▪ Voor het ontvangen van waarschuwingsmail,
tips.

Lijst van zwembaden

* Volgens de aangesloten apparatuur.

Parameters voor pH en chloor vanop afstand wijzigbaar

Historiek van de gegevens

Eén oogopslag zegt genoeg:
Parameters in het groen = onbezorgd zwemmen!
ONTDEK de interface op www.avadyconnect.com onder de gebruikersnaam en het wachtwoord « demo ».

Voordelen voor de professionele gebruiker :
▪ Proactief: onderzoek van de parameters en historiek voor de detectie van mogelijke afwijkingen en
corrigerende maatregelen voorafgaand aan de ontdekking van afwijkingen door de klant.
▪ Klantenbinding: transparantie, vertrouwensrelatie, extra verkoop …

Optie AvadyConnect®
Met de optie AvadyConnect®, bestaande uit een box die wordt
aangesloten op het ethernet, kunt u de parameters van de
waterzuiveringsapparatuur vanop afstand controleren en aansturen voor
een eenvoudig beheer van de zwembaden via de webinterface op
www.avadyconnect.com.
Bestemd voor apparaten die op deze optie voorzien zijn.
(1 zwembad = 1 AvadyConnect® box)

Compatibele producten: PANduo pH Turboxy – DUO pH Turboxy –
PANduo pH CLM – PANpilot pH Rx S20 – PANpilot pH Turboxy – Physico
ph Rx – Physico pH Turboxy – Physico pH CLM
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Communicatiekit AvadyConnect®
Met de AvadyConnect® communicatiekit kunt u de parameters van de
waterzuiveringsapparatuur vanop afstand controleren en aansturen voor
een eenvoudig beheer van de zwembaden via de webinterface op
www.avadyconnect.com. Deze kit bestaat uit een box met
radiocommunicatie en een uitbreiding om in het apparaat te plaatsen.
Compatibele producten: PROpilot pH RX – DUO pH Rx – DUO Side pH Rx PANpilot
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Uitbreiding AvadyConnect®
Uitbreiding om te plaatsen in het apparaat zodat dit geïntegreerd kan
worden in het bestaande Avadyconnect® netwerk.
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Het is aan de gebruiker om na te gaan of deze producten overeenstemmen met zijn noden.

