Lad os innovere Sammen!

Du holder forbindelsen til dit hjem.

Du har mulighed for at følge dit
vandforbrug næsten fra hvor som helst
og når som helst.
Oplev et nyt niveau af komfort og
sikkerhed.

Få diagnostik og beskeder.

Om Jysk Vandteknik.
Jysk Vandteknik ApS har arbejdet med vandbehandling
i mere end 13 år. Vi har fået distributionen i Danmark af
ECOWATER Systems ® til det private marked.
ECOWATER er medlem af Marmon Vand,
en del af Berskshire Hathaway Group.
Marmon Vand leverer de fleste vandbehandling systemer
til brug i hjemmet, handel og industri
.
Siden 1925 har, ECOWATER Systems ® stået for høj
kvalitet, innovative og økologiske vandbehandling systemer
er blevet brugt til husholdnings- og professionel brug.
ECOWATER Systems ® er den største producent af
vandbehandling systemer til husholdningerne.

Juster dit vandforbrug

EcoWater

Hydrolink Plus®
ECOWATER Systems med Hydro Link Plus® Wi-Fiteknologi, et intelligent vand rensningssystem
udvidet med Wi-Fi-teknologi.
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En god følelse

Et nyt forhold

Mens systemet blødgør vandet, kan det samtidig overvåge
vandforbrug, kontrollere salt niveau og melde tilbage til dig,
så snart der registreres en uregelmæssighed. Du kan
således udføre tilsvarende foranstaltninger for at reducere
omkostningerne - helt sikkert en god følelse!

Hydro Link Plus® kan programmeres til at diagnostik og
beskeder de sendes til kompetente ECOWATER
forhandlere, så tjek på systemet nemt kan klares og der
kan tilbydes vedligeholdelse og service efter behov.

Smart Home Teknologi
Flere folk bliver opmærksomme på deres vand kvalitet og
kontrol målrettet deres vandforbrug.ECOWATER Systems
HYDROlink Plus® er et eksempel på et vandbehandlingsanlæg
med WiFi-teknologi.

Sikkerhed og
Interaktivitet
En enkel og sikker online oversigt viser på en overskuelig
måde information om dit anlæg. Så som f.eks.:

Hydro Link Plus® giver dig mulighed for at overvåge dit
ECOWATER vandbehandling systemer og vandforbrug med
smartphone, tablet eller computer fra næsten alle steder.

Antal dage, til der skal fyldes salt på
Gennemsnitlige vandforbrug pr dag
Vandforbruget denne dag.
Du kan fra næsten hvor som helst starte en
regenerering eller ændre dine indstillinger!

Meddelelser
SMS Info !

Email Info !

Hydro Link Plus® rapporter via SMS og / eller e-mail (som
ønsket!) Lav salt niveau og potentielle problemer, såsom
øget vandforbrug over en længere periode.
Beskeder kan justeres individuelt efter behov på den online
oversigtsside.

