נזילות מים?
השליטה בכף ידך
לגילוי ומניעת נזקי הצפות מים

הישומון )אפליקציה( של טריפל +הופך את
הטלפון החכם למרכז מידע אודות מערכת
המים שלך .לטריפל +ישומון חינמי הנותן לך
את היכולת לאתר ולמנוע נזקי נזילת מים
בזמן אמת .במידת הצורך ,הישומון יאפשר
לך שליטה במספר מערכות בו זמנית ,מכל
מקום בעולם .ביכולתך לנהל בית
חד-משפחתי או אתר רב-משפחתי ,רבי
קומות או בנייני משרדים במיקומים שונים
ברחבי העולם .והכל באמצעות הטלפון
החכם שלך.
בעזרת אפליקצית טריפל +תוכל להגדיר
האם תשלח התראה גם לדואר האלקטרוני,
 SMSואפילו בשיחת טלפון אוטומאטית ללא
הגבלה של כמות משתמשים.
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קבלת התראות בזמן אמת על דליפת מים,
פיצוץ צינור ,הצפה.
פתיחה  /סגירה של הברז הראשי והגדרות
של זרימה לא תקינה.
סיכום צריכת מים ברמה יומית\שבועית\חודשית.
התראות על סוללה נמוכה ,רכיבים לא
מקוונים ותקלות מערכת.
ניהולי בלתי מוגבל של מערכות.
היסטוריית מלאה של התראות ודוחות
סטטוס עד  60יום
אפשרות להוסיף  /להסיר התקנים.
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פתרונות מתקדמים

למניעת נזקי מים והצפות

אודות

טריפל +הינה חברה גלובלית מובילה בתחומה
המפתחת ,מייצרת ומוכרת מערכות לאיתור ומניעת
נזקי הצפות מים .לקוחותיה של טריפל+
הינם מסחריים ופרטיים ,חברות ניהול
וחברות ביטוח .מוצרי טריפל +מבוססי טכנולוגיית
ענן החברה
וכוללים גלאי הצפת מים אלחוטיים המופעלים על ידי
סוללות ,בקרי השקיה ,מד זרימה חכם לזיהוי צריכת מים חריגה,
ברזים חשמליים המאפשרים שליטה אוטומטית על מערכת המים
במקרה הצורך .בעזרת אפליקצית טריפל ,+הלקוח יכול לשלוט
המערכת המותקנת בנכס .קיימת אפשרות
לשליטה ובקרה מלאה על הרכיבים השונים,
ובדיקת הסטטוס של כל אחד מהם.
תוכנת המוקד מציגה בזמן אמת את כל
המערכות ומאפשרת שליטה והגנה על מספר בלתי מוגבל של נכסים
באופן פשוט על מפה .טריפל +הינה חברה
גלובלית המספקת מוצרים ושירותים בארץ
ובחו"ל ומשרדיה פזורים בקנדה ,ארה"ב ,של טריפל+
רוסיה וישראל.

חזון

טריפל+

הפתרונות

של החברה

השותפים

קשר
צור
Get
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Russia
Posledniy pereulok, 11 bld.1
Moscow, 107045
Russia
Tel: +7-499-609-2498

Triple+ Canada Inc.
375-700 Lawrence Ave.West
Toronto, ON M6A 3B4
Lorem ipsum
Canada
Tel: 1-844-729-8775

Triple+ USA Inc.
1821 Ba�ery Dantzler Rd.
Chester, VA 23836
United States
Tel: 1-804-433-3500
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Headquarters
5 Hamada St, Yokneam
2069200 P.O.B 507
Israel
Tel: +972-72-2211370

