
Csökken a visszamosás
Garantálja a minőséget

Ellenőrzi a költségeket
Non-stop monitorozza a működést

segít maximalizálni a működési hatékonyságot

Intelligens és megbízható adagolórendszerünk valós idejű távfelügyeleti 
képességekkel rendelkezik, amelyek bárhol, éjjel-nappal könnyen használható kezelési 
információkat nyújtanak.

Az IntelliLinen betekintést nyújt a mosoda működésébe, hogy annak hatékonyságát 
maximálisra növelje. Korrekciós lépéseket hajthat végre azonnal, anélkül, hogy a 
mosás minőségét, a higiéniát és a költségeket veszélyeztetné.

A mosoda-management magasabb szintje
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A mosoda management következő szintje

Valós idejű 
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Chemical
Energy

Quality

Linen

Water

Váltson az IntelliLinen-re még ma. Változtassa a mosodát SMART operációvá, a 
lehető legjobb vendégélményt élvezve, miközben ellenőrzi költségeit.

Az IntelliLinen segít a következőkben:

Költségek
ellenőrzése

 Működés 
ellenőrzés 24/7

Csökkenti a 
visszamosások 

számát

Az újramosás munkaigényes, 
költséges és megzavarja a 
műveleteket. A megfelelő 
programmal, megfelelő 
időben adagolt helyes 

vegyszerek drasztikusan 
képesek csökkenteni az 

újramosásokat.

Robusztus és megbízható 
adagolóberendezésünk mér és 

kalibrál minden egyes 
adagolást.

Az IntelliLinen értesíti 
Diversey-t a karbantartási 
eseményekről az üzemidő 

maximalizálása érdekében.

Garantálja a mosás 
minőségét 

Az állandó minőség és a 
higiénia fokozza a 

vendégelégedettséget. A 
folyamatos automatizált 

minőség-ellenőrzés javítja az 
általános mosási minőséget.

Az IntellilLinen ellenőrzi a 
vegyszerfogyást, a 

vízmennyiséget és az 
adagolórendszert, hogy 

biztosítsa a mosás minőségét. 
Riasztások figyelmeztetnek az 

esetleges problémákra, 
például az alacsony 

vegyszerszintre. Előzze meg a 
felmerülhető problémákat a 

zavarok minimalizálása 
érdekében.

A költségellenőrzés alapvető 
fontosságú. Sok mosodának 

kevés betekintése van 
működési költségeikbe, adatok, 

idő és eszközök hiányában.

Az IntelliLinen egyszerű a 
kezelését felhasználóbarát 

műszerfal biztosítja. A mosási 
adatok, valamint a víz, az 
energia és a vegyszerek 
fogyasztása állandóan 

rendelkezésre áll, jelezve a 
beállított adatok túllépését. Az 

adatokból riportok 
generálhatók a vezetőség 

számára.

A termelési adatokhoz és a 
költségekhez való hozzáférés 
bárhol és bármikor magasabb 

szintre emeli a mosodai 
operációt.

IAz IntelliLinen figyeli a 
mosodai műveleteket: valós 
idejű, mélyreható adatokat 

biztosít a nap 24 órájában, a 
hét minden napján.

Jelentkezzen be az IntelliLinen 
irányítópultba, hogy valós idejű 

adatokat láthasson a mosott 
textília mennyiségéről, a 
mosási teljesítményről, 

valamint a víz-, energia- és 
vegyszerfogyásról.

Garantálja 
a vendégelégedettséget

Biztosítja
a higiénikus mosást

Növeli 
a textilek 

élettartamát

Csökkenti 
az ökológiai lábnyomot 

– energia, víz

Támogatja 
a társadalmi  

felelősségvállalást 
(CSR)

További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Diversey 
képviselővel, vagy látogasson el ide: www.intellilinen.com


