
         
Wat is het EOLIS Air Manager 

monitoringssysteem? 
 

Gecentraliseerd beheer van meerdere loca�es 
 

• Het exclusieve, speciaal beveiligde monitoringssysteem, ontwikkeld door NatéoSanté, is 
heel eenvoudig in gebruik. U kunt real-�me de luchtkwaliteit in elke ruimte die is uitgerust 
met een EOLIS Air Manager bekijken.  

• Bekijk alle EOLIS Air Managers in uw ves�ging op één scherm, toegankelijk vanaf elke 
computer of smartphone. Dankzij het monitoringssysteem wordt u tevens direct 
gewaarschuwd als een EOLIS Air Manager onderhoud nodig hee� of niet op�maal 
func�oneert. 

• Met een toesteleenheid aangesloten op elke EOLIS Air Manager en 
een Wi-Fi-verbinding, registreert u de apparaten gemakkelijk binnen 
enkele minuten op het pla�orm. 

                        Voor wie? 

Een digitaal, gebruiksvriendelijk monitoringspla�orm is ideaal voor professionals, die de kwaliteit van hun binnenlucht 
zonder zorgen willen beheren. Het biedt u de mogelijkheid om snel te handelen in geval van een afwijking of een 

waarschuwing. Hierdoor bent u in staat om voortdurend gezuiverde, gezonde lucht te garanderen voor uw werknemers, 
leerlingen, klanten of pa�ënten. 

 

 

 

 



Dit bewakingssysteem maakt het mogelijk een hele serie EOLIS 

Air Managers tegelijkertijd op meerdere locaties over de hele 

wereld te beheren. 
 

• Real-time weergave van de algehele luchtkwaliteit (actuele VOC- en 

PM2.5-meting) in elk gedeelte van uw vestiging. 

• Beheer op afstand meerdere locaties op één scherm.  

• Waarschuwingsmeldingen per e-mail in geval van noodzakelijk 

onderhoud (versleten filter, voorpaneel geopend, vervanging van UV-C-

lamp of sensoren, enz.). 

• Toezicht op de correcte werking van EOLIS Air Manager. 

• Filterslijtage-inspectie op elk apparaat. 

• Inschatting van de nodige filtervervangingen voor een constant 

onderhoud onder optimale gebruiksomstandigheden. 

• Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten. 

• Kan worden bestuurd door uw medewerkers en/of uw NatéoSanté distributeur. 

• De mogelijkheid van real-time communicatie met uw personeel, klanten, patiënten of algemeen publiek (b.v.: 

scherm in een wachtkamer, een lobby, een vergaderruimte, enz.). 

 

 

 

 

 

 

 

Twee opties voor het gebruik van het platform 

• Het platform kan rechtstreeks worden gebruikt door het verantwoordelijke personeel zodat alle 

luchtzuiveringsinstallaties intern en snel kunnen worden beheerd. 

• Als u wenst, kan ook uw NatéoSanté-leverancier vanuit zijn eigen locatie onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren via het digitaal monitoringplatform en op deze manier de goede werking van uw verschillende EOLIS 

Air Managers controleren. Uw NatéoSanté-leverancier kan ook de filters van elk apparaat op slijtage testen, 

zodat hij voor u kan bepalen wanneer de filters vervangen moeten worden.  
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