
Usor de utilizat. 
Programele pot fi trimise prin e-mail, timp de 
programare mai scurt.

Consum redus de apa, energie, 
produse chimice si timp. Un program 
pentru fiecare tip de lenjerie.

Versatilitate; o gama de 
cicluri de spalare ce garanteaza 
reusite in proces atat pentru 
articolele foarte murdare, cat si 
pentru cele mai delicate.

IMTX
Inteli Manager Tool eXpert

Software si Hardware pentru 
dezvoltarea de programe de pe 
computer pentru masinile de 
spalat Girbau echipate cu 
Control Inteli.

 

Economisirea costurilor 
spalatoriei este in mainile 
dumneavoastra!



PROGRAM OPTIM PENTRU FIECARE SPALARE
Un bun program de spalareeste acela care realizeaza actiunea de spalare 
necesara cu cel mai mic consum de timp, apa, produse chimice si energie. 
Acesta este motivul pentru care Girbau a dezvoltat IMTx (Intelligent 
Manager Tool Expert), o aplicatie software pentru masinile de spalat Girbau 
cu control Inteli, care permite utilizatorului sa regleze foarte usor toti 
parametrii implicati in procesul de spalare. Nu veti mai utiliza acele 
programe generice greu de programat. Optimizati procesele cu programul 
cel mai potrivit pentru fiecare client, pentru fiecare cerinta.

PROGRAMAREA ESTE USOARA
Un sistem de iconite exclusiv Girbau va v-a ghida usor si rapid in alegerea 
diferitilor parametrii implicati intr-un proces de spalare, fara a fi nevoie de 
manuale complexe de instructiuni. Puteti configura programele de care 
aveti nevoie de pe computer, salvandu-le cu un nume ce permite sa fie usor 
identificate (numele clientului,materialul care trebuie tratat etc). 
Programele pot fi stocate pe computerul dvs. sau inregistrate pe un card 
de memorie, ulterior urmand a fi incarcate in cate masini de spalat cu 
control Inteli doriti, sau le puteti trimite prin e-mail furnizorului dvs. de 
produse chimice pentru reglarea acestora.
Sistemul IMTx are o instalare Plug&Play. Trebuie doar sa introduceti CD-
ul cu software-ul in computer.

Afisare grafica completa a 
programului de spalat, 
permitand identificarea rapida 
a tuturor parametrilor care 
actioneaza in proces. 
Configurarea parametrilor 
modificabili pe un singur 
ecran pentru vizualizare 
usoara.

EVOLUTIE
Cu spiritul sau de imbunatatire continua, IMTx pastreaza esenta GTI 
PACK anterioara, incorporand in acelasi timp noi instrumente si 
aplicatii. 

Crearea si modificarea 
programelor de spalare pe un 
ecran virtual care permite 
afisarea programelor 
complete pe un singur ecran.
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