Smart very smart

PoolCop denkt
met u mee

24/7 service en onderhoud
vanuit een ander perspectief,
dé oplossing voor de
zwembadinstallateur

PoolCop
Evolution

Eindelijk een volledig geautomatiseerd en verbonden
zwembad. Waarmee u een business tool in handen
krijgt die u als zwembadinstallateur meer waarde geeft.
Eindelijk is service te plannen. Waardoor u wat meer
rust krijgt en tijd heeft voor het onderhouden van de
relatie met uw klant.

Een serieuze kans voor
u als installateur
Een zwembad bouwen kunt u plannen, het servicen
ervan veel moeilijker. Vaak komt een servicevraag
op een onverwacht moment of in het seizoen als
alle aandacht gaat naar nieuwe baden. Dit zorgt
vaak voor een conflict in de agenda en zelden kunt
u service uitvoeren op een moment dat het wél past.
Daarnaast is service ook een commerciële kans waarbij u contact houdt met de klant en
additionele verkopen kunt realiseren. Maar hoe kan de service worden ingericht zodat u het
wél beter planmatig kunt uitvoeren met een minimale tijdsinvestering en ook nog eens goed
voorbereid te werk kunt gaan omdat u exact weet wat u moet doen?

U werkt immers voor smart klanten
Vandaag de dag is het vanzelfsprekend dat we apparaten op afstand bedienen en real time
kunnen monitoren. Dat verwachten uw klanten ook van hun zwembad. Met PoolCop kunt u veel
meer bieden dan alleen dat: u biedt uw klant namelijk onbezorgd genieten! Met maximale
controle over het zwembadwater, het zwembad en de installatie, zonder er zelf iets voor te
hoeven doen. Hier speelt u als installateur een belangrijke en centrale rol. PoolCop regelt en
bewaakt op de achtergrond namelijk ook de kwaliteit van het zwembadwater en regelt alle
interne processen zoals filtratie, terugspoelen, suppletie en desinfectie.

Dé kans voor u als installateur
PoolCop is voor u als installateur dé kans om mee te liften op ontwikkelingen en wensen van
uw klanten. Met PoolCop biedt u precies aan waar zij naar op zoek zijn: wel de lusten, niet de
lasten. Het is de ultieme mogelijkheid om een blijvende relatie op te bouwen en alle service- en
onderhoudsklussen uit te voeren op basis van een vast contract.

PoolCop biedt een fantastische
oplossing, een business tool voor
u als zwembadinstallateur.

PoolCop is veel meer dan een component van een zwembadinstallatie. Een kans om alle service- en onderhoudsvragen
naar u toe te trekken en daarmee 100% klanttevredenheid
te bereiken.
PoolCop is een state of the art oplossing, die alles weet over de kwaliteit en de temperatuur
van het zwembadwater en de actuele service- en onderhoudsbehoefte van het zwembad kent.
Alle informatie wordt voortdurend opgeslagen en geanalyseerd.
Als installateur weet u precies hoe een zwembadinstallatie er voorstaat. Via het online platform en
dashboard beschikt u over alle actuele en historische informatie en weet u precies wat de status
is van elk zwembad. Zodra er een service- of reparatiebehoefte is ontvangt u daarvan automatisch
een melding. Maakt u gebruik van de routeplanner, dan plant PoolCop bovendien de meest gunstige
route voor u en kunt u andere zwembaden in de buurt al dan niet toevoegen aan uw service- en
routeplanning.
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Functionaliteiten
overzicht
Data don’t lie! PoolCop maakt elke zwembadinstallatie op afstand inzichtelijk.
Instellingen kunnen worden aangepast en heel veel zaken gemonitord en
geanalyseerd wat u in veel gevallen zelfs een service-uitrijbeurt scheelt.
Directe besparing van tijd en geld, terwijl uw klant tóch geholpen is!

 Filtersturing, terugspoelsturing
en pompsnelheid regeling
 Waterbehandeling (pHregeling
en desinfectie)
 Waterniveau regeling (suppletie
en waterniveau laten zakken)

Nu wordt het leuk

Stelt u zich eens voor;
U heeft 100 van uw zwembaden voorzien van PoolCop welke zijn verbonden
met PoolCopilot. Bij het opstarten van de dag ziet u in een oogopslag de
status van 100 klanten overzichtelijk weergegeven in Google Maps, op een
TV, laptop of mobiel.

 Bediening afdekking
 Aansturen verwarming
 Bediening verlichting
 Bediening tuinverlichting
 Bediening waterattracties
 Alarmmanagement met prioriteit
bepaling en geografische weergave
in Google maps
 IoT Platform, kaar voor de toekomst

94 zwembaden draaien probleemloos want ze zijn blauw gekleurd. Twee ervan zijn rood wat betekent
dat er snel actie nodig is. Dan is er nog één oranje en drie zijn geel. Wanneer u inzoomt op een van deze
PoolCops wordt duidelijk wat er aan de hand is, wat u moet doen en hoe urgent. U weet ook wat u
allemaal NIET hoeft te doen.

 Vergaande monitorfuncties via

Als installateur weet u dus precies hoe uw zwembaden er voor staan. U ziet zelfs wat de oorzaak van de
melding is waardoor u perfect de service kunt voorbereiden, u de juiste producten en gereedschappen mee
kunt nemen en de juiste actie kunt uitvoeren vóórdat uw klant er hinder van ondervindt. Het grote voordeel; u richt zich enkel nog op de excepties en niet meer op alle zaken die goed gaan: Management by
exception. Het zal uw bedrijfsvoering écht veranderen waarbij de efficiency flink zal verbeteren.

 Uitgebreide beveiliging en

PoolCopilot cloudservice
 Zeer precieze sensortechniek
“solution earth” zonder kalibratie
bescherming van zwembad
en installatie

State of art domotica

Zo slim is PoolCop
Het automatisch ventiel vormt het hart van PoolCop en in deze behuizing
zijn ook de pH/Redoxsensor, temperatuursensor en druksensor ingebouwd.
De unieke en zeer betrouwbare sensortechnologie regelt alle te automatiseren zwembadprocessen en stuurt alle data naar de PoolCopilot
webserver.
Nieuwe generatie algoritmes werken samen, leren het zwembad en haar gedrag steeds beter kennen
(machine learning) en optimaliseren alle processen tot in detail. Zelfs de weervoorspellingen worden
meegenomen om acties eventueel uit te stellen. Zo helpt het de gebruiker en de zwembadinstallateur
om het zwembad in de beste staat te houden tegen zo laag mogelijke verbruiks- en servicekosten.
PoolCop zorgt op die manier voor inzicht en overzicht. Puur gemak.

Zoom in op het zwembad dat
u wilt analyseren en zie direct
de actuele parameters inclusief
onder- en bovengrenzen.
PoolCop analyseert de werking
van de pomp(druk), watertemperatuur, waterniveau, pH- en
redoxwaarde in dezelfde tijdsspanne en gebruikt de informatie om tot in detail de situatie
te kunnen beoordelen.
Op deze manier traceert u zelfs
eventuele lekkages en wordt u
erop geattendeerd als er een
probleem is met de Alkaliteitwaarde van het water.

Met de dagkalender kan elke actie
(geautomatiseerd of manueel
uitgevoerd) teruggevonden
worden. Ook vindt u hier alarmmeldingen en andere informatievelden terug. Zo kunt u ook alle
historische gebeurtenissen en
data in detail terugvinden en
ook wat er eventueel is aangepast
in de instellingen, wanneer en
wie dat heeft gedaan.
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Verdiep u in
PoolCop!
Hoe nu verder

Wilt u meer weten?
In hoofdstuk 7 van onze catalogus staat alles over een zwembad-

Zet de stap naar een professioneel en effectief serviceniveau en verras uw
klanten met uw proactieve service en ondersteuning. Iets wat u een sterkere
positie en een blijvende relatie met uw klant oplevert. Denk eens aan een
‘eigen’ PoolCop expert binnen uw bedrijf. Wij verzorgen gratis een uitgebreide
PoolCop-training.

installatie met PoolCop. En zoals gezegd is PoolCop veel en veel meer
dan een product of component van die zwembadinstallatie.
Het geeft u als zwembadinstallateur de mogelijkheid om altijd en
overal inzicht te hebben in de actuele status van de baden bij uw
klanten. En wie nog verder nadenkt weet dat PoolCop het serviceniveau verhoogt omdat u een blijvende relatie met uw klanten
onderhoudt. Ze zullen zeer tevreden zijn over uw service, omdat
ze eindelijk volledig ontzorgt worden en niet meer hoeven te
bellen omdat er iets mis is.
Doordat PoolCop het zwembad volledig automatiseert en nagenoeg alle processen
aanstuurt komen veel andere producten in de installatie te vervallen. U bepaalt zelf welke
componenten u wilt aansturen. Kijk voor alle informatie in onze catalogus die u kunt
bestellen door een mail te sturen naar poolcop@pomaz.nl

Over de fabrikant
PCFR is een autoriteit op het gebied van zwembadtechnologie en ontwikkelt intelligente producten
die het, als onderdeel van een centraal platform, mogelijk maken een hoge mate van service te
bieden en die het hele jaar door zwemplezier garandeert. Minimale inspanning, maximaal resultaat.
“De zwembadprofessional kan een stap voor blijven en de consument krijgt waar ze voor betaald
heeft - pure zwembadbeleving”. (Lane Hoy, CEO PCFR).

Spaarpot 5, 5667 KV Geldrop
E-mail: poolcop@pomaz.nl
Telefoon: +31 (0)40 28 56 658

