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Kaj je sistem za spremljanje EOLIS AIR MANAGER? 
 

 
Centraliziran nadzor  
 Ekskluzivni sistem spremljanja, ki ga je razvil NatéoSanté, je izredno enostaven za uporabo. Namenska 

in varna platforma vam je dostopna iz katerega koli računalnika ali mobilnega telefona.  
 Sistem vam zagotavlja sprotne informacije o kakovosti zraka v vsakem prostoru, opremljeni z EOLIS Air 

Managerjem. Preko platforme za spremljanje boste tudi neposredno opozorjeni, če vaš EOLIS 
potrebuje vzdrževanje ali ne deluje pravilno. 

 S komunikacijskim modulom, priključenim na vsak EOLIS Air Manager in 
povezavo na Wi-Fi, preprosto registrirate napravo/e na namensko platformo v 
nekaj minutah.  

 
 

 
 
 
 

Komu je sistem namenjen 
 

 
Sistem spremljanja je idealen za uporabnike, ki želijo nadzorovati kakovost zraka v svojih zaprtih 
prostorih ter spremljati ustreznost delovanja naprave. 
Omogoča vam takojšnje ukrepanje v primeru nepravilnosti ter nenehno zagotavljanje čistega zraka 
vašim zaposlenim, kupcem, pacientom ali širši javnosti. 

 

Za samo 189,00 EUR/kos + DDV si zagotovite 24/7 spremljanje vaših naprav  
in jim podaljšate garancijo za dodatni 2 leti*. 
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Sistem omogoča spremljanje ene ali večjega števila EOLIS naprav 
na pametnem telefonu, tablici ali računalniku 

 
          

 
ZA VSAKO NAPRAVO POSEBEJ LAHKO SPREMLJATE: 

 
 kakovost zraka v realnem času (dejanske  meritve HOS 

in PM2.5), 
 zasičenost filtrov, 
 nastavitve delovanja, 
 možne napake med obratovanjem (odprt pokrov, 

čiščenje senzorja, menjava filtra, itd.). 
 
 

 
PREDNOSTI: 

 
 Takojšnja opozorila po e-pošti v primeru potrebe po vzdrževanju (zasičen filter, odprt pokrov, UV-C 

žarnica, ki jo je potrebno zamenjati ali senzorji, ki jih je potrebno očistiti itd.). 
 Predvidevanje potrebnih zamenjav filtrov za stalno optimalno vzdrževanje in optimalne pogoje 

delovanja. 
 Enostaven za namestitev in prijazen za uporabo. 

 

 
 Sistem lahko neposredno uporabljate sami, kar vam omogoča spremljanje vseh vaših čistilcev zraka na 

enem mestu. 
 

 Če želite, lahko vaš prodajalec, podjetje BMP d.o.o., spremlja delovanje vaše naprave, s čimer 
zagotovite, da vaša/e naprava/e ves čas deluje/jo pravilno ter da imate pravočasno zagotovljene 
nadomestne filtre in UVC žarnico.  
 

Z nakupom komunikacijskega modula si omogočite spremljanje delovanja vaše naprave in si podaljšate garancijo 
naprave za dodatni dve leti. * Pogoj za podaljšanje garancije je, da se naprava v roku enega leta poveže v sistem 
vsaj enkrat na 4 mesece. AKCIJA podaljšanja garancije za 2 leti velja do 31.08.2021. 


