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Beställes via
Podab

TMI PODAB B/S

Aptus har tillsammans med
Podab utvecklat en intelligent uppkoppling av tvättutrustning
SPAR TID OCH PENGAR
Med vårt interface får du möjlighet att laga felet innan hyresgästerna märkt
det. Det innebär helt enkelt att felkoder skickas ifrån tvättmaskinen
med hjälp av Aptus bokningssystem. Koden skickas som SMS eller e-mail
direkt till önskad användare.
TRYGG OCH SÄKER
Missbruk av tvättstugor är ett problem. Via bokningssystemet får fastighetsägaren kontroll över bokningssituationen och kan styra start och stoppfunktioner, samt begränsa bokningar. Den slumpmässiga tilldelningen av bokningsobjekt ger ett användningsmönster med jämnt slitage och till följd av det en
mer ekonomisk drift. Ej utnyttjade pass avbokas automatiskt. Om ingen börjat
tvätta så blir det ledigt efter trettio minuter. Man kan dessutom avboka genom
en knapp i tvättstugan. Alla dessa funktioner ökar tvättkapaciteten och skapar
trivsel i huset.
RÄTTVIS DEBITERING OCH MILJÖ- VÄNLIGARE DRIFT
Somliga tvättar mer än andra och tvärt om. Via detta system är debitering
på programnivå möjlig, vilket innebär att hyresgästen bara betalar per tvätt.
Doseringssystem ger rätt mängd tvättmedel och fastighetsförvaltaren får en
miljövänligare drift.
RESERVERA TVÄTTSTUGA OCH MOTIONSRUM
Via bokningstavlan har du möjlighet att boka upp till 16 objekt per tavla
(upp till ett år i förväg). Det kan vara allt ifrån konferensrum till solarier eller
squashhallar.
BOKA PÅ INTERNET
Med vårt bokningssystem bokar man tvättider till Podabs tvättmaskiner
via bokningstavlan, kommunikationstavlan, mobiltelefonen
eller webben.

BOKNING
FUNKTIONER

TMI PODAB BS

Meddelande för tvätt klar

Ja

Lås av maskin om valt program inte håller sig inom bokat tvättpass

Ja

Maskinlås (< x minuter kvar -> Maskinen låst)

Ja

Startspärr bokning (om passet inte är bokat ges ingen startmöjlighet)

Ja

Fritvätt (är omkopplingsbart på kortet och innebär att man kan stänga av funktionen) Ja
Statusindikeringar via LED för intern och externkommunikation

Ja

FELKODER
F10: Uppvärmingstid
F11: NTC termostat-avbrott
F12: NTC termostat-kortslutning
F13: Nivåsensor
F14: kodning av EFH-/MFHmaskin
F15: Dörren ej stängd när maskinen är i drift
F17: Vattennivån är för hög
F18: Vattenintag utan att ett tvättprogram körs
F21: Kortslutning i motorn
F23: Strömsensormodul defekt
F24: Impulssändarfel
F25: Termostat defekt
F26: Underspänning i kraftnätet
F30: Förbindelse till nätaggregatet
F50: Ingen förbindelse till CS-modulen
F51: Programmering
F52: Fel på doseringsmodulen
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F20: Anslutning till frekvensomvandlare
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