
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENTNÍ ÚPRAVA LEDOVÉ PLOCHY 
Využijte možnosti připojení vaší rolby k datové síti. Sledujte spotřebu a 
optimalizujte výkon pomocí prediktivního vhledu a správy zdrojů. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístup k materiálům pro údržbu 
vašeho stroje je vylepšen o připomínky 
k automatizované preventivní údržbě. 

 

Datové body zahrnují informace o 
spotřebě paliva / elektřiny, využití 
ledové vody a dodatečných 
informacích které mají dopad na 
efektivnost a výkon. 

 

Stroj komunikuje s WiFi sítí a přenáší 
data do vašeho počítače a do počítače 
systému Zamboni Connect. 

 
Požadavky na WIFI : WIFI router s min. silou signálu a -70 dBm, 
kompatibilní s IEEE 802.11 b / g / n. Nejvhodnější umístění pro 
instalaci routeru je ve skladišti strojů, nebo v zorném poli 
skladovacího prostoru stroje, nebo blízko ledové plochy. 

 

Tato brožura je obecnou příručkou pro zákazníka. Některé popsané 
nebo zobrazené funkce mohou být volitelné, nebo za poplatek. Tato 
volba nemusí být dostupná pro všechny modely strojů. Ceny, barvy, 
materiály a specifikace se mohou měnit. 
 

 

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA 

Automatické připomenutí vás s předstihem 
upozorní na plánované procesy údržby. Centrální 
protokol údržby bude vašemu týmu zdrojem 
informací a dokumentace. 

ŘÍZENÍ ZDROJŮ 

Sledujte a podrobně vyhodnocujte výsledky 
spotřeba paliva / elektřiny / vody, jakož i další 
příležitosti k úsporám energie a peněz. 
Správci vozidel mohou porovnávat výsledky 
pracovních skupin a porovnávat úspory. 

PŘIZPŮSOBENÍ ZPRÁV 

Použijte a rozvíjejte širokou paletu datových bodů, 
vlastních a tabulek a přehledů dle vašich potřeb. 
Identifikujte trendy ve spotřebě a výkonu údržby a 
servisních služeb. 

STÁLÝ PŘÍSTUP 

Zamboni Connect ™ je přístupný na vyžádání 
kdykoli na webu a mobilních zařízeních (iOS a 
Android). 

OZNÁMENÍ A VÝSTRAHY 

Vlastní nastavení umožňuje výběr týmových a 
individuálních upozornění na potenciální problémy. 
Systém lze nastavit tak, aby zobrazoval 
diagnostické a chybové kódy na mobilním zařízení 
nebo v emailu. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ 

Videa, seznamy dílů, plány údržby, servisní 
manuály a další soubor nástrojů, který váš tým 
potřebuje pro bezpečné a efektivní řízení vaší rolby 
Zamboni. 

 


