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Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

Rada Outlook Cloudserver, type 8* 
Voor on-line beheer van 1 tot 8 mengkranen

- On-line gegevens uitlezen
- On-line instellingen wijzigen
- Activeert thermische desinfectie 
- Rapportage en opslag van cyclusspoelingen  
 en thermische desinfectie
-  Incl. inregelen Rada Cloudserver
- Incl. eerste jaar abonnements- en 
 licentiekosten

Specificatie: 
Rada Outlook cloudserver, type 8, voor aansluiting 
van een netwerk van maximaal acht Rada Outlook 
elektronische mengkranen en maximaal vier Rada 
Outlook temperatuuropnemers. Voor beheer van een 
installatie via de cloud. De Rada cloudserver com-
municeert zelf met de cloud. Door in te loggen op 
een server, staat alle informatie in de cloud ter be-
schikking. Hierbij kunnen meerdere installaties, elk 
voorzien van een cloudserver, via hetzelfde adres 
benaderd worden. Met mogelijkheid van automati-
sche activering van thermische desinfecties. In de 
cloud kunnen on-line instellingen uitgelezen en 
gewijzigd worden. Daarnaast kunnen registraties en 
rapportages van de resultaten van beheersmaatre-
gelen zoals cyclusspoelingen en thermische desin-
fecties uitgelezen en gedownload worden. Wordt ge-
leverd inclusief ombouwkast en transformator. 
Zie ook installatieschema 11, hoofdstuk 8.

Technische gegevens:
Rada Outlook mengkranen:  Maximaal 8
Batterij backup:   Geheugen en real-
    time klok >= 5 jaar
Geheugenopslag:  In de cloud 
 
Bestelnr.: 2.1931.313 (Art.nr. 280160)
 

Hierbij benodigd: 
Aangezien de Rada Cloudserver communiceert met 
de Cloud is hiervoor een abonnement benodigd. Bij 
de aanschaf van de Rada Cloudserver zijn de 
abonnementskosten voor het eerste jaar inbegrepen. 
Het abonnement gaat in op het moment van inrege-
len door de Rada servicemonteur. Na afloop van het 
eerste jaar zenden wij u jaarlijks een factuur voor het 
beheer op afstand via de Rada Cloudserver.  
Let op! Indien gekozen wordt voor een servicecon-
tract voor de Rada Cloudserver en de gekoppelde  
mengkranen, dan is geen abonnementsgeld 
verschuldigd.

* Voor uitgebreide informatie en voorwaarden voor het toepassen,  
inregelen en de abonnementskosten van de Rada Cloudserver 
verwijzen wij u naar onze website, of neem contact op met Rada.


