GOED TE WETEN
Fidbox® monitort de vloerconditie.

Waarom een gezond huisklimaat zo
belangrijk is
Het welzijn van mensen, hun prestaties en hun gezondheid worden voor
een groot deel bepaald door het binnenklimaat. Een niet optimaal
binnenklimaat is niet alleen slecht voor ons mensen, maar ook voor uw
parketvloer, omdat deze zich altijd aanpast aan het binnenklimaat. Als
deze erg droog is, kunnen er voegen, vervormingen of zelfs scheuren
ontstaan. Bij een hoge luchtvochtigheid in de ruimte moet rekening
worden gehouden met een overmatige vochtopname en een
overeenkomstige zwelling van het parket.
De Fidbox monitort uw vloerconditie.
Wat is een Fidbox?
De Fidbox is een meetinstrument dat de temperatuur en vochtwaarde in
de dekvloer en het parket registreert. Het is ingebouwd in de onderkant
van de parketvloer en is daardoor onzichtbaar. De gegevens worden elke
acht uur automatisch geregistreerd.
Vanaf welk oppervlak loont de Fidbox?
De Fidbox dient geplaatst te worden vanaf 30 m2 individuele
kamergrootte of vanaf 50 m2 totale parketoppervlakte - ongeacht of het
parket volledig verlijmd wordt en/of vloerverwarming aanwezig is.
Hoe kom je aan de meetgegevens?
De gegevens die in de Fidbox zijn opgeslagen, kunnen op elk moment
draadloos worden uitgelezen.
Via de gratis Fidbox app kunnen de actuele klimaatgegevens worden
opgevraagd. Zo bent u snel en eenvoudig op de hoogte van uw
binnenklimaat. Als een waarde niet klopt, laat de app je zien welke
maatregelen je kunt nemen om het binnenklimaat te verbeteren.
De langetermijnmetingen, oftewel alle meetgegevens vanaf de installatie
van de Fidbox, kunnen alleen door de parketfabrikant of -installateur
worden uitgelezen mits u deze beschikbaar steld.

De Voordelen van de Fidbox:
› Betrouwbare data over het kamerklimaat, tot 6 jaar lang.

› U kunt uw kamerklimaat middels de Fidbox-App controleren en u wordt
	
vroegtijdig
gewaarschuwd wat er mis is en wat u moet doen.
› Bij Schade is de oorzaak snel gevonden.

Fidbox App
Welke Mogelijkheden biedt de Fidbox-App?
› Eenvoudige controle van uw huisklimaat via de smartphone.
› Overzichtelijke meetdata en waarschuwingen.
› Individueel
vastleggen van synchronisatie tijd.

zo installeert u de Fidbox-App
1.
2.
3.
4.
5.

App Store voor iPhone/iPad, Google play voor Android openen
Fidbox App zoeken
Installatie starten
Account aanmaken
Fidbox toevoegen

Vragen over de Fidbox? U kunt deze sturen
aan Floorprotector via info@floorprotector.nl

