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Perfecte Bescherming met High-Tec

Waarom fidbox®?

Hoe werkt de fidbox®: Hoe de opgeslagen gegevens interpreteren:

1  De fidbox® is een werkelijke metgezel en een professionele wijze van 
aanpakken betreffende vloerverwarming en houten vloeren.

2  De fidbox® kan in één oogopslag de afwijkingen vaststellen in 
de klimatologische toestand van de woonomgeving en raadgevingen 
formuleren voor verbetering.

3  De fidbox® geeft de klimatologische toestand weer van de 
woonomgeving en dit vóór, tijdens en na de plaatsing van de 
vloerbekleding. U krijgt het hele verhaal voorgeschoteld.

4  De fidbox® geeft aan de gebruiker het vertrouwen en de vooruit zichten 
van een “lang leven” aan zijn houten vloerbekleding.

5  Gezonde toestand van de houten vloer geeft gezonde toestand van de 
leefomgeving. fidbox® bepaalt en stelt vast dat deze leefvoorwaarden 
vervuld zijn.

6  Lange termijn informatie helpt bij het vaststellenen het vermijden van 
problemen.

7 	 Betrouwbare,	verifieerbare	metingen	op	het	moment	dat	ze	absoluut	
nodig zijn. Met de gegevens kan niet geknoeid worden.Feiten en geen 
vage meningen, dat is wat telt als er oplossingen nodig zijn.

8  Is bruikbaar in alle gevallen waar lange termijn gegevens nodig zijn op 
gebied van temperatuur en luchtvochtigheid.Toepassingsgebieden: 
houten vloeren, sportvloeren, antiek meubilair, waardevolle schilderijen, 
opslag, distributie enz..

9  Is niet onderhevig aan of veroorzaakt geen interferenties bij de 
radiofrequenties.

10  De fidbox® wordt alzo een onmisbaar compact en interactief 
veiligheidsinstrument voor de vakman, de industrie en de gebruiker.

De fidbox® wordt gebruiksklaar geleverd 
vanuit de fabriek. De luchttem peratuur en dito 
luchtvochtigheid worden alle 
8 uren opgemeten d,m,v, twee afzonderlijke 
sensoren en geven alzo een evolutie van de 
indoor luchtkwaliteit.

Eenvoudig een gedeelte uitsnijden uit de 
achterzijde van een plank en de fidbox® 
installeren.

De installatie is eenvoudig en de fidbox® is 
onzichtbaar met het blote oog. 
fidbox® geeft de afzonderlijke stand van 
zaken van de temperatuur en van de 
relatieve luchtvochtigheid zowel ter hoogte 
van de vloerbekleding als van de betonnen 
ondervloer.

Ga naar www.floorprotector.at voor verdere informatie.

Voor de GEBRUIKER: 
De gebruiker kan op ieder moment geïnformeerd 
blijven omtrent de kwaliteit van zijn indoor 
luchtcondities dank zij fidbox® APP, die gratis te 
verkrijgen is in de APP Store.

Voor de PROFESSIONAL: 
Met de hulp van een notebook, de fidbox® V6 
Reader en de fidbox® Software kunnen de 
opgeslagen gegevens steeds opgeroepen 
wordendoor de vloerspecialist voor evaluatie. Dit 
geeft de mogelijkheid om zeer snel de nodige 
oplossingen	te	vinden	voor	specifieke	problemen.

Indien nodig kan de vloerspecialist de gegevens van de fidbox® oproepen 
en zo een historische evolutie van de toestand opstellen vanaf de dag van 
de plaatsing tot op heden.


