Slimme melder kan schade voorkomen

Direct een bericht op uw
Smartphone als in uw jacht:
• water in de bilge wordt gedetecteerd of als het waterniveau in de bilge te
hoog wordt;
• de accu spanning te hoog of te laag wordt;
• de temperatuur kritische waarden bereikt;
• de gas concentratie een gevaarlijk niveau bereikt;
• een inbraak, rook, hitte -alarm wordt geactiveerd.

YachtProtect
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Met een YachtProtect device is het mogelijk de meest kritische parameters van uw jacht te bewaken. Het
YachtProtect device controleert continue de meest kritische parameters en update de YachtProtect.eu
website diverse malen per dag. In geval van een alarmerende situatie of een waarschuwende situatie
(instelbaar door de gebruiker), zullen de volgende acties onmiddellijk worden uitgevoerd:
• Bericht naar uw Smartphone;
• Verzenden van een E-mail naar uw E-mail adres;
• Update van de YachtProtect.eu website.
De volgende parameters van uw jacht worden bewaakt:
• Vloeistof niveau in bilge;
• Accu spanning;
• Temperatuur;
• Gas en rook detectie;
• Auxiliary input, aan te sluiten op inbraak, rook, hitte -alarm.
De YachtProtect.eu website is direct toegankelijk voor YachtProtect gebruikers
om actuele en historische data van uw jacht te raadplegen.
Specificaties:
• Werkt met boordspanning van 12Vdc en 24Vdc.
• Toepasbaar in metalen jachten (magneet) en polyester jachten (lijm).
• Door gebruiker instelbare alarm- en waarschuwing niveaus.
• Mogelijkheid tot aansluiten van twee vloeistof sensoren. Leverbaar in lengtes van 2,5 en 7,5 meter.
• Indien een alarmniveau wordt gedetecteerd wordt dit direct gemeld aan uw Smartphone en E-mail.
• Indien een waarschuwingsniveau gedetecteerd wordt, kan dit direct gemeld worden aan uw
Smartphone en E-mail (instelbaar door gebruiker).
• Mogelijkheid tot aansluiten van extern systeem contact (inbraakalarm, hitte alarm, rook alarm, etc.)
zodat deze ook direct worden gemeld op uw Smartphone en E-mail.
Voor meer informatie zie www.yachtprotect.eu.
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