Yksinmyyjä Euroopassa

Ymmärrä
veden kieltä
Suojaa kotisi vuotojen varalta.
Säästä vettä. Säästä rahaa.

Tee muutos kotona.
Vaikuta koko maailmaan.
Yleisimpiä vesivahinkoja on putkien vuotaminen.
Suomessa tapahtuu 100 vesivahinkoa joka päivä.1
Auki jätetyt allashanat voivat tuhlata jopa
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30 % kaikista vesivuodoista tapahtuu
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omakotitaloissa

Vuotava WC-istuin voi tuhlata vuodessa kymmeniä
kuutioita vettä, mistä koituva lisäkustannus voi olla jopa
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Phyn Plus – älykäs
vedenvalvontayksikkö
Phyn Plus on varmatoiminen, verkkoon liitetty älykäs
vedenvalvontayksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja
voi tarvittaessa katkaista vedentulon automaattisesti. Phyn Plus suojaa
kotiasi putkivuodoilta ja antaa sinulle tarkkoja tietoja kotisi vedenkäytöstä.
Phyn on kehitetty yhteistyössä Washingtonin yliopiston, Belkin
Internationalin ja Uponorin kanssa. Phyn on Euroopassa myynnissä
vain Uponorin kautta. Uponorin valtakunnallinen LVI-asentajaverkosto
Suomessa vastaa siitä, että Phyn Plus -vedenvalvontayksikkö asennetaan
oikeaoppisesti ja ammattitaitoisesti.

Älä anna piilevän
vesivuodon yllättää
Phyn Plus ilmoittaa sinulle niin tihkuvuodoista kuin suuremmistakin
putkirikoista – aina ennen kuin kallis vesivahinko pääsee syntymään.

Seuraa kotisi
vedenkäyttöä
Phynin avulla saat tietoa, joka auttaa sinua tekemään parempia valintoja.
Tarkkaile vedenkäyttöäsi ja tutustu kodin eri vesipisteiden kuten suihkujen,
pesualtaiden ja pesukoneiden päivittäiseen vedenkulutukseen.

Pidennä putkistosi
käyttöikää
Phyn Plus tarkastaa putkistosi päivittäin ja antaa arvokasta tietoa sen
kunnossapitotarpeesta.
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Yksi laite, joka suojaa kotisi
käyttövesijärjestelmän
Monet vedenvalvontayksiköt edellyttävät useiden anturien
asentamista kodissasi paikkoihin, joissa vuotojen arvioidaan
tapahtuvan. Kun valitset Phyn Plus -vedenvalvontayksikön,
voit seurata kotisi käyttövesijärjestelmää yhden laitteen
avulla.
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Ilmoitukset vuodoista
Tekstiviesti- ja pikailmoituksilla saat tiedon havaitusta vuodosta reaaliajassa, ja voit katkaista kotisi
vedentulon Phyn-sovelluksen kautta missä ikinä
oletkin.

Seuraa vedenkäyttöäsi
Katso, paljonko vettä käytät kuukaudessa,
viikossa, päivässä ja tunnissa.

Automaattinen vedenkatkaisu
Phyn Plus -laitteen sulkuventtiilin avulla voit
katkaista vedentulon etäyhteydellä, ja suuren
vuodon sattuessa Phyn katkaisee veden
automaattisesti.

Tarkat vedenkulutustiedot
Katso, kuinka paljon vettä suihkut, WC:t,
pesukoneet ja muut kotisi vesipisteet käyttävät.
Phynin antamat tarkat vedenkulutustiedot
auttavat sinua ymmärtämään vedenkäyttöäsi ja
muuttamaan vedenkulutustasi.

Sulje vesihana yhdellä napautuksella
Voit sulkea tarvittaessa kotisi vedentulon yhdellä
klikkauksella Phyn Plus -sovelluksen avulla mistä
tahansa.

Usean eri kiinteistön valvonta
Valvo vedenkäyttöä omakotitalossasi ja vaikka
loma-asunnossasi. Phyn-sovelluksessa voit hallita
jopa kuuden eri kiinteistön vuotoja ja vedentuloa.

Putkiston päivittäiset tarkistukset
Putkiston tarkastukset paljastavat piilevät vuodot
ennen kuin niistä syntyy vahinkoja.

Varoitus putkien mahdollisesta jäätymisestä
Phyn ilmoittaa jäätymisvaarasta jo ennen kuin
putket jäätyvät.
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Älykäs
puheohjaus
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Seuraa vedenkäyttöäsi
Phynin antamat tarkat vedenkulutustiedot auttavat
sinua ymmärtämään vedenkäyttöäsi ja muuttamaan
vedenkulutustasi. Voit seurata helposti, kuinka
paljon vettä suihkut, WC:t, pesukoneet ja muut kotisi
vesipisteet käyttävät.

Estä vuotovahinko

Päivittäiset putkiston tarkistukset

Mahdollisista vuodoista lähetetään sinulle reaaliaikainen

Päivittäinen putkiston tarkistus ilmoittaa sinulle tekstiviestillä

ilmoitus mobiililaitteeseesi, ja voit katkaista vedentulon

tai sovelluksen kautta, jos paine on epäsäännöllinen ja esiintyy

etäyhteydellä käyttämällä Phyn-sovellusta.

mahdollisesti pieniä vuotoja.

Seuraa veden kulutusta

Ole tietoinen vedenkäytöstäsi

Saat kuukausi-, päivä- ja tuntikohtaiset raportit

Phyn oppii kotisi vesipisteiden toiminnan ja luo kullekin niistä

kotisi vedenkäytöstä.

profiilin, jonka avulla voit pienentää vedenkulutustasi ja
säästää vettä ja rahaa.
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Voit yhdistää Phyn Plus -sovelluksen
Amazonin Alexa-puheohjausjärjestelmään.
Voit kysyä Alexalta vedenkäytöstäsi ja ohjata
Phyn Plus -vedenvalvontayksikön toimintaa.

Varmista Phyn Plus -laitteen
soveltuvuus kotiisi
Phyn Plus soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa kodeissa.
Yhteensopivuus kannattaa kuitenkin varmistaa ennen laitteen ostamista:

Asunnon tyyppi
Asutko omakotitalossa,
pari- tai rivitalossa,
jossa asunnoilla on
oma kylmän veden
tonttijohto? Huomioithan,
että Phyn Plus ei sovellu
kerrostalokäyttöön.

Putkien koko
Onko kotisi päävesijohto
enintään kokoa 40 mm?
Päävesijohto on useimmissa
asunnoissa tämän kokoinen
tai pienempi.

Wi-Fi-signaali
Toimiiko Wi-Fi-yhteytesi
Phyn Plus -yksikön
asennuspaikalla vesijohdon
sisääntulon luona? Signaalia
voi vahvistaa Wi-Fivahvistimella.

Virtalähde
Löytyykö kotisi veden
tuloliitännän läheltä
pistorasia (etäisyys enintään
4,5 metriä)? Suosittelemme
vikavirtasuojatun pistorasian
käyttöä.

Kiinnostuitko? Näin saat
oman Phyn Plus -vedenvalvontayksikön
Suosittelemme, että Phyn Plus -laitteen asentaa Uponorin
yhteistyökumppanina toimiva LVI-asentaja. Autamme sinua
löytämään alueellasi toimivan paikallisen LVI-asentajan,
jolta saat tarjouksen Phyn Plus -laitteen asennuksesta.

Ota yhteyttä: Uponorin Palveluneuvonta
puh. 020 337 500
uponor.koti@uponor.com
www.phyn.fi
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