INTELLIGENT ISSPOLNING

Samla på effekten av data i din maskin. Övervaka förbrukningen och optimera
prestanda med förutsägbar insikt och resurshantering.

PREDIKTIVA UNDERHÅLL
Automatiska påminnelser håller dig
uppdaterad om underhållsuppgifter. En
gemensam digital underhållslog ger ditt
team en central punkt för kommunikation
och dokumentation.

RESURSHANTERING
Övervaka och utvärdera detaljerade resultat
av din bränsle / el / vattenförbrukning för
möjligheter att spara resurser och pengar.
De maskinansvariga kan jämföra gruppdata
för att identifiera potentiella besparingar.

SKRÄDDARSYDD RAPPORTERING
Använd en mängd olika datapunkter för att
utveckla anpassade kalkylblad och rapporter
som är anpassade till din anläggnings behov.
Identifiera mönster i konsumtion och prestanda
för att förutsäga underhålls- och servicebehov

KONSTANT TILLGÅNG
Zamboni Connect™ är tillgänglig dygnet
runt på webben och mobilen (iOS och
Android)

Tillgång till dina maskinspecifika
underhållsmaterial förbättras
av automatiska förebyggande
underhållspåminnelser.

AVISERINGAR OCH DTC-VARNINGAR
Anpassade inställningar för aviseringar gör det
möjligt att välja lag- eller individuella varningar
för eventuella problem. Push-meddelanden
kan ställas in för att leverera diagnostiska
problemkoder till e-post och mobila enheter.

Datapunkter inkluderar bränsle- och
elförbrukning, isbildning och vattenbruk
samt ytterligare information som påverkar
effektiviteten och prestanda.

YTTERLIGARE RESURSER

Fungerar med din anläggnings WiFinätverk för att kommunicera data från din
maskin till Zamboni Connect-systemet.
WiFi-krav: WiFi-router med en lägsta signalstyrka på -70 dBm och överensstämmer
med IEEE 802.11 b / g / n. En dedikerad router för Zamboni Connect ™ -systemet
rekommenderas. Bästa platsen för routerinstallation finns i maskinens förvaringsutrymme,
eller i synfältet till maskinens förvaringsutrymme eller isplattan.

Denna broschyr är endast framtagen som en allmän vägledning för kunden. Alla
ansträngningar har gjorts för att försäkra sig om att informationen som presenteras
är korrekt. Vissa funktioner som beskrivs eller visas kan vara valfria mot extra
kostnad. Priser, färger, material, specifikationer och modeller kan ändras. För aktuell
produktinformation, vänligen kontakta Zamboni.
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