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blueconnect
Blue Plus App

SENSOR INOVADOR
E INTELIGENTE

SEM PREOCUPAÇÕES
COM TESTE DE ÁGUA

Desde o nível de pH até a condutividade
da água. O Blue Connect mede e
analisa precisamente os principais
parâmetros sobre sua piscina e
compartilha todas as informações
em tempo real com você, de forma
fácil e intuitiva.

Blue Connect está continuamente
medindo e analisando os principais
parâmetros da sua piscina de forma
precisa. E você pode acompanhar
todos os resultados da análise no
seu PC ou Smartphone.

24 análises diárias,
histórico total com
acesso a multiplus
usuários

bwiconnect

SEMPRE
CONECTADO

O Blue Connect funciona para todo
tipo de piscina. Pode ser colocado
diretamente na água ou instalado
em sua casa de máquinas, com o
adaptador Blue Fit50, sem precisar
alterar sua instalação hidráulica.

O Blue Connect se conecta aos
servidores na nuvem atrávem da
tecnologia sem fio Sigfox ou via
Wi-fi atráves do Blue Extender.
Para saber a cobertura da Sigfox
no Brasil acesse:
www.sigfox.com/en/coverage

With Blue Fit50

Blue Extender

Blue Connect Plus
possui exclusiva
sonda de ouro,
maior vida útil
ao equipamento

BlueFit 50
Adaptador para
fácil instalação
do Blue Connect
na sua casa de
maquinas.

O Blue Connect Plus possui exclusiva sonda de ouro, perfeita para análises em
piscinas que utilizam sal para o tratamento da água.
O Acessório opcional BlueFit 50 foi feito para uma fácil instalação do Blue Connect
em sua casa de máquinas, sem necessidade de alteração na instalação hidráulica.

Conectividade
Power

INSTALAÇÃO FÁCIL
E RÁPIDA

Sonda de Ouro

Tipo de Sonda
Garantia

253mm

Aplicativo

96mm
Revendedor

Sigfox, Bluetooth e Wi-fi (Blue Externder)
Bateria de Lítio T1onil
Fácil substituição
Vida útil: 2 anos
Sonda de Ouro
Unidade: 24 meses
Sensores: 24 meses
Bateria: 12 meses

Blue Connect Plus
• Mede pH,
Temperatura, ORP e
condutividade
• Temperatura da água
• Guia passo-a-passo
• 24 leituras diárias
• Temperatura Externa
• Multiplus usuários

FLUIDRA

