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Online Intelligent 
Monitoring System

Web interface
Mobile access
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Energie-e�ciëntiebewustzijn is een hoge
prioriteit geworden in de horeca en operators 
en eigenaren worden geconfronteerd met de 
groeiende bezorgdheid over de CO2-voetprint.

De verbeteringen in de technologie van 
vandaag en de snelle ontwikkeling van het 
internet hebben het voor operators mogelijk 
gemaakt om in te loggen en de operationele 
status van elk energieverbruikend systeem in 
een keuken te bekijken. 

Door keukenapparatuur aan te sluiten op een 
gemeenschappelijke database, wordt 
monitoring eenvoudig voor de operator om 
apparatuur te onderhouden en te beheren.

De Vianen MAESTRO identi�ceert naderende 
onderhoudsproblemen van apparatuur en 
kan onnodige stilstand en kostbare reparaties 
voorkomen en energie besparen.

Vianen heeft gepro�teerd van de snelle 
ontwikkeling in technologie die onze wereld 
revolutionair heeft veranderd en toegepast 
op ons managementsysteem voor de 
commerciële keuken
.
De Vianen MAESTRO is op maat ontworpen 
om aan de unieke eisen van uw keuken te 
voldoen.

De Vianen MAESTRO biedt zowel de chef als 
het technische servicemanagement volledige 
controle over de keukenapparatuur via een 
aanraakscherm met hoge resolutie. 

De MAESTRO bewaakt de ventilatiefuncties 
van het UV-systeem, de luchtstroomcapaciteit, 
de verlichting, vetdetectie en andere 
elementen in het systeem. 

Het is mogelijk om apparatuur in veel 
verschillende toepassingen aan te sluiten. 

Wanneer dit wordt gecommuniceerd met 
de operator, is het eenvoudig om te werken 
met betrouwbare, up-to-date informatie, wat 
kostbare tijd en energie bespaart.

De Vianen MAESTRO kan worden geïntegreerd 
in de voorkant van de Vianen-luifel of op een 
centraal punt in de keuken waar het het 
handigst is.
Voor aansluiting van andere apparatuur op de 
MAESTRO dient een evaluatie van de 
keukenapparatuur uitgevoerd te worden 
om de mogelijkheden en kosten te identi�ceren.


