T-WIFI

Dispositivo para ligação Wi-Fi
para a aplicação TauApp

250T-WIFI
Dispositivo para conexão Wi-Fi de 2,4 GHz para
permitir o uso do smartphone para programar e
controlar remotamente as unidades de controlo
através da TauApp.

VANTAGENS:

CARACTERÍSTICAS:

• Programação, atualização e controlo da central comodamente no ecrã do smartphone inserindo o dispositivo
T-WIFI no conector específico.
• Cada função é descrita com pormenor de forma que o
instalador tenha ao seu alcance tudo o que lhe serve.

• Aplicação para os profissionais disponível para iOS e Android que permite configurar, atualizar e gerir as instalações
Tau.
• A app recria a estrutura do menu presente na central.
• Possibilidade de regular parâmetros e lógicas, ler as mensagens de erro e de atualizar os firmware da central.

TauApp
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TABELA DE COMPATIBILIDADE COM CENTRAIS DE COMANDO

TAUAPP

Disponível em:

Professi

APLICAÇÃO INTELIGENTE QUE CONTROLA E COMUNICA
COM TODOS OS SEUS AUTOMATISMOS
A TauApp permite-lhe controlar e efectuar diagnósticos aos seus automatismos a partir do seu smartphone.
Accione o seu automatismo ou altere, salve e copie as suas configurações com TauApp, sem necessidade
de operar directamente no motor.

Comandos operacionais
instantâneos
Comandos operacionais
instantâneos
Lê o estado da instalação e o
número de manobras efetuadas. Indica eventuais problemas
ou maus funcionamentos
Personaliza a instalação
variando os parâmetros
predefinidos pelo fabricante (ex. a velocidade, a
desaceleração, etc.)

Instalar firmware
Instala a atualização do cloud
da app na placa de comando

Descarregar firmware
Descarrega a nova atualização
da central no cloud da app

SE ESTÁ A CHOVER, PORQUÊ SAIR
PARA REPARAR O PORTÃO?

TUDO O QUE NECESSITA NUMA
ÚNICA APP.

Clara e intuitiva, TauApp comunica eventuais
avarias ou anomalias do sistema, permitindo
assim uma rápida e profissional assistência
técnica, mesmo que remotamente.

A App que configura, efectua diagnósticos
e comunica com o técnico de assistência. O
seu trabalho será mais fácil e rápido!
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