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

PRODUKTY WAYY - WAYY PRODUCTS
Wayy to kompletna gama produktów umożliwiających stworzenie nowoczesnego systemu sterowania instalacjami HVAC. W skład zestawu wchodzą sterowniki swobodnie programowalne, sterujące panele dotykowe,
czujniki oraz moduły. Wszystkie produkty charakteryzują się funkcjonalnością, precyzją w działaniu, wytrzymałością na czynniki zewnętrzne oraz unikatowym designem.
Wayy is a full range of products creating modern HVAC control system. The system includes programmable
logic controllers, control touch panels, sensors and modules. All products are functional, precise, resistant to
external factors and have unique design.

SYSTEM MYWAYY - MYWAYY SYSTEM
System MyWayy umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie wszystkimi urządzeniami i elementami instalacji
HVAC. Łatwy dostęp do niezbędnych parametrów i intuicyjny interfejs, w połączeniu z możliwością harmonogramowania działań oraz wglądu w zdarzenia, pozwala na efektywne wykorzystywanie zasobów budynku.
MyWayy system enables monitoring and control of all devices and components of HVAC system. Easy access
to necessary parameters and the intuitive interface with the possibility of scheduling activities and insight into
occurrences allow to efficient use of resources of the building.

OSZCZĘDNOŚĆ - SAVINGS
Kompleksowe rozwiązania Wayy umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez zapewnienie właściwych parametrów w pomieszczeniach. Szybki dostęp do narzędzi systemu MyWayy oraz niski
pobór mocy elementów Wayy pozwalają na efektywne zarządzanie systemami wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
Complex Wayy solutions enable reduction of the operating costs of buildings by providing appropriate indoor
parameters. Easy access to MyWayy tools and low current consumption of Wayy products allow to effective
management of ventilation, air-conditioning and heating systems.

ELASTYCZNOŚĆ - FLEXIBILITY
Wszystkie produkty Wayy oraz system MyWayy zostały opracowane tak, aby były jak najbardziej użyteczne.
Dla wymagających klientów o specyficznych potrzebach zapewniamy usługi dodatkowe: produkty dedykowane, dodatkowe bloki funkcyjne w oprogramowaniu oraz specjalny kształt obudów.
All Wayy products and MyWayy system were created to be as useful as possible. We ensure special services
for demanding clients: dedicated products, additional funtion blocks in software and new products design.
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