wayy.pl

Prosta implementacja rozwiązań zewnętrznych
Easy implementation of external solutions
Urządzenia innych producentów mogą być łatwo połączone z produktami Wayy
za pomocą protokołu Modbus lub modułów wejść i wyjść.
Devices produced by other producers can be easily connected with Wayy
products thanks to Modbus protocol as well as input and output modules.

Możliwość dostosowania oferty do potrzeb klienta
Adjusting products and software to customer needs
Wszystkie produkty Wayy oraz system MyWayy zostały opracowane tak, aby były
jak najbardziej użyteczne. Dla wymagających klientów o specyficznych potrzebach
zapewniamy usługi dodatkowe:
 możliwość zaprojektowania urządzeń dedykowanych pod potrzeby klientów,
 stworzenia niestandardowych bloków funkcyjnych w oprogramowaniu,
 możliwość dostosowania wyglądu obudów do wymagań klientów.
All Wayy products and MyWayy system were created to be as useful as possible.
We ensure special services for demanding clients:
 designing products dedicated for customer needs,
 creating custom function blocks in software,
 adjusting products design to customer needs.

Kompleksowe i elastyczne rozwiązania dla automatyki
Comprehensive and flexible solutions for automatic control engineering
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WAYY. ELASTYCZNOŚĆ
WAYY. FLEXIBILITY
Marka Wayy powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń KLIMAT SOLEC przy pracy nad systemami HVAC. Realizacja wielu złożonych tematów pozwoliła na zbudowanie nowej marki automatyki, która umożliwia pełną kontrolę systemów HVAC.
Wayy stawia na elastyczność – zarówno produktów i systemu MyWayy, jak również w zakresie współpracy z klientem.
The Wayy brand was created as a result of long-term experience of KLIMAT SOLEC in work on HVAC systems. Realization
of many complex contacts enabled a creation of a new automation brand which is capable of full control for HVAC systems.
Wayy is flexible – products, MyWayy system and cooperation with clients.

Łatwa rozbudowa systemu
Easy system development
Podczas projektowania systemu nie ma konieczności uwzględniania przyszłych potrzeb oraz zmian,
które mogą być konieczne do wprowadzenia na etapie użytkowania systemu. Oznacza to, że system
może zostać rozbudowany w dowolnym momencie.
While projecting the system there is no need to take into consideration future needs and changes that
might occur while using the system. It means that the system can be developed at any time.

Możliwość stosowania w różnych aplikacjach dla wielu branż
Ability to use in different applications for many branches





centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,
węzły ciepła i wody lodowej,
wymiennikownie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,
zespoły pompowe i inne.






air handling units,
heat and ice water centers,
domestic hot water and central heating exchangers,
pomp units & other.

Kompleksowe i elastyczne rozwiązania dla automatyki
Comprehensive and flexible solutions for automatic control engineering

