dK-Monitor.

		Dé afstandsbediening
voor uw bedrijf!

Wanneer u alles onder controle zou
hebben, zou dat dan niet meer rust
geven? Als u precies zou weten wat
er zich op afstand afspeelt, zou dat
dan geen tijdswinst opleveren en dus
kostenbesparend werken? Als u zeker
kon zijn van continuïteit op processen,
24 uur per dag en 7 dagen in de week,
zou u dan niet veel beter slapen?
Dit lijkt allemaal misschien te mooi om
waar te zijn, maar het is nu écht mogelijk!
U kunt namelijk zorgeloos vertrouwen in de
dK-Monitor met de techniek van nu!

Makkelijk én efficiënt!

De dK-Monitor heeft
door de ingebouwde SIM-kaart
geen vaste ADSL-, internetof telefoonaansluiting nodig.

• Controle op afstand
• Kostenbesparend
• Stroom onafhankelijk
• Geen valse meldingen
•	
Automatische registratie
in- en output
•	
Overzichtelijke app
en website

Wat is dK-Monitor?
De dK-Monitor bestaat inmiddels uit een kleine familie
van monitoren waarmee u de status van één of meerdere
schakelingen kunt bekijken, temperaturen kunt monitoren
en registreren, ongeacht waar u zich bevindt. Afhankelijk
van de toegepaste dK-Monitor bent u in staat om via een app
of website een volledige statuscontrole uit te voeren, maar
wordt u ook in de gelegenheid gesteld om schakelingen op
afstand aan of uit te zetten.

Hoe werkt dK-Monitor?
De dK-Monitor, geplaatst in de meterkast, maakt de
schakelingen mogelijk en verzorgt de registratie van
meetwaarden. Door de ingebouwde sim-kaart kan de
Webmonitor onafhankelijk werken omdat er geen
ADSL/internet- of telefoonaansluiting nodig is.
De Webmonitor WM1.84 heeft bijvoorbeeld 8 in- en 4
uitgangen, wordt aangestuurd via sms-jes en een app en
stuurt alarmmeldingen per e-mail en sms. De WM2.88RS heeft
8 in- en 8 uitgangen en aanvullend een aansluiting RS485
waarop uitbreidingsunits en uitleesapparatuur kan worden
aangesloten zoals tankniveaumeting en temperatuursensoren.
De WM2.88RS is benaderbaar via een (mobiele) website en
stuurt alarmmeldingen per e-mail, sms en gesproken bericht
via de telefoon. U bent geheel vrij zelf te bepalen wat u
wenst te monitoren en aan te sturen. In overleg worden
uitlezingen en aansturingen bepaald en voor u ingeregeld en
wel zo dat het u meteen veel gemak oplevert.
Continuïteit van uw product of dienst is gegarandeerd zonder
dat het u inspanning kost. Door de (optionele) accu kan, ook
bij stroomuitval, het monitoren van uw product of dienst
gewoon doorgaan.
Wanneer de status van een schakeling wijzigt, ontvangt u
of uw collega een sms en/of e-mail. Dit berichtje bevat
een korte inhoud van de statuswijziging. Via de reeds
geïnstalleerde app op uw smartphone of tablet of via de
website kunt u inzicht krijgen in de situatie ter plaatse.
Deze functie is in te stellen voor elk elektrisch aangestuurd
product. Het unieke van dK-Monitor is dat u overal en altijd,
ongeacht de locatie of tijd waar u of uw collega’s zich dan
ook bevinden, controle heeft over de situatie.

dK-Monitor.
Uitermate geschikt voor
het monitoren van o.a.
onbemande tankstations
en autowasboxen.
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De dK-Monitor maakt het dan ook mogelijk
om 24/7 op de hoogte te zijn van de situatie
ter plaatse.
De dK-Monitor heeft vele toepassingsgebieden zoals
(onbemande) tankstations, stand-alone machines en winkels
en fabrikanten met gekoelde voedingsmiddelen.
De dK-Monitor stelt u ook in staat de aard van de melding
door te geven en uw collega’s te adviseren welke actie
ondernomen dient te worden. Doordat u niemand onnodig
hoeft te bellen of verkeert informeert, scheelt u dit veel tijd
en daarmee bespaart u ook onnodige kosten.
De automatische registratie en logging van temperaturen
koelingen, vriezers en eventueel zelfs producten, voorkomt
veel handelingen en papierwerk. De dK-Monitor levert u en
uw collega’s veel gemak op!

De voordelen van dK-Monitor:
•
•
•

•
•

Gemak. Waar u ook bent; u bent 24/7 op de hoogte
van de situatie op locatie.
Kostenbesparend. Geen onnodige voorrijkosten,
arbeidsloon, vaste telefoonlijn of ADSL-kosten.
Stroom onafhankelijk. Met de (optionele)
accu, bent u altijd in de lucht en daarom ook
benaderbaar.
Geen valse meldingen meer. Actueel inzicht in
de situatie op locatie.
Automatische registratie van in- en output.
Via app of website op afstand te raadplegen
en uit te lezen.
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