MIVRO

cv-monitor
Nieuwe techniek, vertrouwde monteur

Wilt u ook
• vanzelf gebeld worden bij storingen?
• minder vaak een monteur nodig hebben?
• direct bericht krijgen als het water bijgevuld moet worden?
• een veilig gevoel over uw CV-ketel?

Met de CV Monitor kan uw monteur
• uw CV-ketel 24/7 in de gaten houden
• uw CV-ketel beter onderhouden
• u meteen bellen als er iets mis is
• sneller een storing verhelpen

Voordelen van de MIVRO-monitor
Direct contact bij problemen

Veilig gevoel
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al vervelend genoeg. In plaats van zelf te

totdat er iets mis gaat. Het idee dat uw
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vertrouwde monteur van Mivro dagelijks

monteur meteen contact met u op.
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Snellere hulp bij storingen

Voorkomen is beter dan genezen

Uw monteur weet door de meldingen

Uw monteur ziet aan de gegevens die de

van de Mivro CV-Monitor al wat er aan de

CV-ketel doorstuurt of er iets mis dreigt
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Hoe werkt de CV Monitor?
1. De Mivro CV-Monitor maakt contact met uw CV-ketel.
2. De Mivro CV-Monitor leest onder andere de waterdruk,
aanvoertemperatuur en storingscodes uit.
3. De Mivro CV-Monitor stuurt alle informatie via een eigen,
veilige internetverbinding naar uw Mivro-monteur.
4. Hij krijgt deze informatie op een app binnen en ziet direct
wat er aan de hand is.
5. Hij neemt contact met u op als het tijd is voor onderhoud,
als er een storing is of het water bijgevuld moet worden.

Privacy
Voor het versturen van de meldingen maakt de Mivro CV-Monitor gebruik van een
eigen internetsignaal. Er is geen connectie met uw WiFi en het apparaat stuurt alleen
informatie van de CV-ketel door. Deze informatie is alleen gekoppeld aan uw klantnummer, niet aan uw naam en adres. Uw monteur bewaart uw contactgegevens in
een apart systeem. Lees hier meer over hoe uw privacy is gewaarborgd.

Installatie
Uw eigen monteur installeert de Mivro CV-Monitor voor u in vijf minuten. Er zijn geen
aanpassingen aan de ketel voor nodig en er is geen verschil in uw energieverbruik.
De Mivro CV-Monitor kost € 36,00 per jaar en zal voorafgaand worden gefactureerd.

MIVRO is al meer dan 20 jaar actief in de verwarmings- en installatiebranche. Voor een
compleet advies voor het plaatsen van nieuwe CV-combiketels, warmtepompen, boilers, spoelen en reinigen van complete verwarmingssysteem en aanleg van complete
installaties, is men bij hem dan ook zeker aan het juiste adres.
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