Modul SSC Bluetooth®
de la SCHELL.

Configurați armăturile simplu cu un telefon sau tabletă.
Bucurați-vă de mai multe facilități.
Cu modulul SSC Bluetooth® și aplicația gratuită dezvoltată de SCHELL pentru
dispozitive cu sistem de operare iOS și Android, instalatorii se pot bucura de
un instrument modern de programare a armăturilor electronice furnizate de
SCHELL. Ca o opțiune suplimentară poate fi configurată funcția de eliminare
apă stătută.

Modulul SSC Bluetooth®de la SCHELL
Comunicare de la punct la punct cu armătura prin Bluetooth®Smart
Noul modul SSC Bluetooth® face ca armăturile noastre electronice să fie
pregătite pentru Bluetooth, și prin urmare permite transferul de date între
smartphone sau tabletă și armătura SCHELL printr-o conexiune wireless directă.
Acest lucru necesită efort minim dar oferă avantaje majore în ceea ce privește
funcționarea eficientă și siguranța igienei apei potabile.

Baterie integrată rezervă
pentru ceas

Accesul la armătură este
securizat cu un cod

Sursă de curent

modul SSC Bluetooth®
• Transfer de la punct la punct prin
Bluetooth® Smart de la armătură
la dispozitivul mobil

Armătură

NOU!
Modulul Bluetooth® este acum disponibil și pentru
VITUS. Kitul de upgrade pentru toate bateriile VITUS
oferă și dezinfecție termică ca extraopțiune.

Modulul SSC Bluetooth®
Noua “cheie” pentru instalatori.
Armăturile noastre electronice sunt livrate cu setări din fabrică ai parametrilor ca:
timp de curgere și rază activare senzori, de exemplu. Totuși, aceste setări pot fi
ajustate pentru a se potrivi cu cerințele utilizatorului. Cu modulul SSC Bluetooth®
acum programarea este ușoară și ușor de realizat.

Pur și simplu introduceți modulul SSC Bluetooth®
între armătură și sursa de alimentare apoi configurați
armătura cu aplicația pentru smartphone ușor de utilizat.
Pentru a termina pur și simplu îndepărtați modulul
SSC Bluetooth®.
Un alt beneficiu: când configurați următoarea
armătură (din același model) cu modulul
SSC Bluetooth® puteți cere pur și simplu aplicației
să copieze setările peste. Astfel, de exemplu toate
setările pot fi pregătite cu o zi înainte. Tot ce trebuie
făcut în ziua propriu-zisă este să transferați datele.

Modulul SSC Bluetooth ®
Reglare fină pentru armăturile tale.
Dacă modulul SSC Bluetooth® rămâne conectat la armătură atunci devin
disponibile funcții suplimentare pentru eliminarea apă stătută.
Pot fi setate spălări de igienizare separate (până la 32) programate săptămânal
la orice oră a zilei și cu durate de spălare diferite. Ultimele 64 de spălări
realizate sunt salvate pe modulul Bluetooth®. Aceste date pot fi citite folosind
aplicația și dacă este necesar, pot fi exportate ca fișier CSV și trimise prin e-mail.

Exemplu: armătura poate fi programată să realizeze
o spălare de 60 de secunde în fiecare seară la 23:55
și o spălare de 90 de secunde la 6 dimineața sâmbătă
și duminică.
Un alt beneficiu: Modulul The SSC Bluetooth® poate fi
utilizat pentru teste de diagnoză pentru armături defecte
folosind telefonul și aplicația.
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