
GEEN PAPIERWERK EN 
TIJDVERSPILLING MEER!!
DIGITALE DATAOPSLAG.

• Veel papierwerk bij temperatuurmetingen 

aan kritische tappunten van drinkwater en 

huishoudwaterleidingen.

• Het bijhouden van alle relevante gegevens 

is tijdrovend.

• Medewerkers die foute of onnauwkeurige 

temperaturen registreren.

• U weet niet of de gemeten temperaturen 

voldoen aan de gestelde-normen.

• Het registreren van metingen gebeurt niet op 

de gewenste manier.

• Het invullen en bijhouden van de spoellijsten

is tijdrovend.

• De werkzaamheden moeten met regelmaat 

worden uitgevoerd.

• Het bijhouden en archiveren van de lijsten 

kosten een hoop tijd en geld.

Veilig en nauwkeurig meten (°C) en 
monitoren van water met de 

Sitex Watersafe App

Herkent u deze problemen?
Dan is de Sitex Watersafe App iets voor u!

BEL ONS OP 020-691 27 38

WAT ZIT ER IN HET WATERSAFE PAKKET?

+ +
Apple iPod 
Touch 16gb
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RVS meetsensor

Sitex Watersafe
App

“Een onmisbare app voor het digitaliseren van 
temperatuur.- en spoellijsten.”

WWW.SITEXELECTRONICS.NL



Wat levert de Sitex Watersafe App u op?

Start vandaag nog met Watersafe!

U bespaart  tijd, omdat u nog slechts  hoeft te 
meten. Registreren en toezicht houden doet de 
Sitex Watersafe App automatisch voor u.

De App is door de gebruiker zelf in te richten. 
U bepaalt  zelf de diepgang van de meetmo-
menten en de ingevoerde meetpunten.

De mogelijkheid om per meetpunt een alarm 
met boven- en ondergrens  in te stellen.

De mogelijkheid om een afbeelding toe te 
voegen van de meetpunten.

U bespaart een temperatuurmeter en 
kalibratiekosten. Verder bespaart u op papier, 
energie en arbeidskosten.

Verantwoordelijkheid van uitgevoerde taken 
ligt bij de medewerker.  Elke medewerker kan 
herkent worden op basis van een persoonlijke 
inlogcode.

Geen onoverzichtelijk papierwerk meer. Uw 
gegevens worden automatisch online 
opgeslagen in een database.

Archiveringsproblemen zijn verleden tijd. Alle 
gegevens in de database kunt u op elk mo-
ment opvragen. Per detail of in een totaalover-
zicht. Een dagelijkse  rapportage van alle 
metingen en alarmering is instelbaar.

Gebruiksvriendelijke interface die geen extra 
tijd vraagt van de gebruiker bij gegevens-
verwerking en -analyse.  Zo bespaart  u op 
kosten en tijd.

Met de app kunt u ook makkelijk dynamische 
lijsten maken; denk aan controle, beoordeling 
en schoonmaaklijsten. Uw eigen lijst samen-
stellen is ook mogelijk.

De APP levert u een efficiënte,  praktische en gebruiksvriendelijke manier om een deel 

van uw beheersplan op een verantwoorde  wijze te managen.

Spreken de voordelen van de Sitex Watermanagement App u aan  en wilt u graag zelf 

ervaren wat de App voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u meer informatie?

Kijk op www.foodsafe.nl of neem direct contact op met een van onze medewerkers via 

020-691 27 38 of info@sitexelectronics.com.
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