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Altijd een krachtige geurbeleving

In één oogopslag zicht op al uw 

geursystemen

E�  ciënt verbruik van geurolie

Smart Sense Geursysteem

Het Smart Sense Geursysteem garandeert 
een constante, prettige geurbeleving voor 
elk toiletbezoek. Het systeem produceert een 
droge-, koude geurnevel die nagenoeg oplost 
in de lucht en vervolgens wordt meegenomen 
in de ‘airfl ow’ binnen de ruimte. Omdat het 
vernevelinterval zorgvuldig en nauwkeurig is 
afgesteld kan een continue goede geurbeleving 
worden gewaarborgd. 

Via de My Sense Device App heeft u altijd in 
één oogopslag zicht op de status van alle 
Smart Sense Geursystemen in uw beheer. Is de 
geurintensiteit te laag of juist te hoog? Dan kan 
de geurintensiteit eenvoudig in de App worden 
aangepast. De My Sense Device App geeft 
tevens de vulstand van de geurcartridges aan, 
wat bijdraagt aan optimalisatie van e�  ciënt 
onderhoud.

Wij bieden de keuze uit een ruim assortiment 
aan geurolie. Afhankelijk van de wensen, 
behoeften en het type ruimte waar het Smart 
Sense Geursysteem wordt geïnstalleerd geven 
onze experts professioneel advies.
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Kies geursysteem
De keuze van een geursysteem 
is met name afhankelijk van de 
oppervlakte van de te begeuren 
ruimte(s).

Bepaal installatiewijze
- losse plaatsing in de ruimte
- plaatsing in aangrenzende ruimte
- aansluiten op bestaand 
 luchtbehandelingskanaal
- aanleg geurkanaal met 
 buizensysteem

Kies uw geurolie
De keuze voor een geur is afhankelijk van uw wensen, 
behoefte en doelen met geurbeleving. U heeft keuze uit een 
ruim assortiment. 

Stel in 3 stappen uw Smart Sense Geursysteem samen

Full service
Vendor biedt het Smart Sense Geursysteem ook aan in combinatie met Full Service. Dit betekent 
dat het onderhoud volledig uit handen wordt genomen en de gebruiker geen omkijken heeft naar 
het systeem.    

• Gebruikers App
• Oplossingen voor iedere denkbare ruimte
• Ruime keuze aan geurolie
• Geen gedoe met lege batterijen 
• Geurolie vulstandindicatie
• Onzichtbaar en hufterproof installatie
• LED Statusindicatie

LUCHTVERFRISSING


