ENNALTAEHKÄISEVÄ
ENNUSTAVA
ENNAKOIVA
Anna BluEdge-kunnossapitotiimin
asiantuntijoiden hoitaa laitostasi

Luotettavaa ennakoivaa kunnossapitoa
Muunneltavissa olevan BluEdge-käyttöympäristön ansiosta voit maksimoida tehokkuuden
ja suojata sijoituksiasi sekä pysyt HVAC-budjetissa. Carrier auttaa sinua luomaan
suunnitelman, joka varmistaa laitteistosi huipputehokkuuden ja pitkäikäisyyden.

Miten varmistamme
huippulaadukkaan
asiakaspalvelun:
Tehtaan sertifioimat
ammattilaiset
Kattava HVAC-laitteistojen
kaikkien merkkien
asiantuntemus
Keskitymme turvallisuuteen ja
tehokkuuteen
Standarimenettelyt

Carrierin sertifioimat ammattilaiset
ymmärtävät liiketoimintasi monitahoisuuden
ja laitoksesi laitteistoon päivittäin
kohdistuvat vaatimukset.

Asiakaslähtöinen
kunnossapitotiimi
Ensimmäisen vuoden
kunnossapitosopimus
vaatimukset täyttävän
laitteiston oston yhteydessä

BLUEDGEPALVELUVAIHTOEHDOT

TÄYTÄMME HVACKÄYTTÖKOHTEITTESI
KAIKKI TARPEET

BluEdgen ensimmäisen vuoden palvelu

Koska olemme maailman johtaja
HVAC-teknologiassa, tarjoamme
sinulle kattavan tietämyksen,
verkoston ja asiantuntemuksen
kaikkein asennetuimmassa
HVAC-teknologiassa, kuten:

Tietyt vaatimukset täyttävät laitteiston* oston yhteydessä Carrier hoitaa
tarkastukset ja etävalvonnan ensimmäisenä standardin mukaisena takuun
voimassaolovuotena.

Toimintatarkastukset

Carrier tarkastaa ja säätää laitteistosi perusteellisesti, jotta se pysyy
käynnissä tasaisesti ja tehokkaasti.

Kausikäynnistys

Viilennyksen ja lämmityksen kausikäynnistys varmistaa optimaalisen
valmiuden alkavaan kauteen.

Ilma- ja vesijäähdytteiset
vedenjäähdyttimet

Vuosittainen ennaltaehkäisevä kunnossapito

Pakatut yksikkölaitteistot

Carrierin sertifioimat ammattilaisemme tekevät perusteellisen,
valmistajan ohjeistusten ja kansallisten säädösten mukaisen huollon
parhaan kausittaisen käyttövarmuuden varmistamiseksi.

Ennustava kunnossapito

Paljasta piilevät ongelmat edistyneillä analyyttisillä työkaluilla ennen kuin
ne muodostuvat hätätapauksiksi. Ennakoiva kunnossapitoratkaisumme
huolehtii tästä osana vuosittaista ennaltaehkäisevää
kunnossapitoratkaisua.

Carrier European Connected Services Portal

Langattomien teknologioiden avulla Carrier European Connected Services
Portal yhdistää vedenjäähdyttimesi Carrierin pilvipohjaiseen IoTkäyttöympäristöön. Sisäänrakennetut älyanturit jakavat automaattisesti
tietoja reaaliajassa Carrierin sertifioimien ammattilaisten kanssa, jotta
he voivat tarkastaa laitteen terveydentilan ja hoitaa potentiaaliset,
tulevaisuudessa hoitamatta ongelmiksi muuttuvat tapaukset.

Korjaus- ja hätäpalvelu

Vastaamme nopeasti korjaustarpeeseen, vuokraamme väliaikaisesti
laitteen tai vaihdamme sen kaikissa hätätilanteissa.
* Ota yhteys meihin saadaksesi lisätietoja, mitä laitteita ensimmäisen vuoden
kunnossapitosopimuksen piiriin kuuluu.

Ilmankäsittely-yksiköt
Jäähdytystornit
Rakennusten hallintalaitteet
Lämmönvaihtimet
Kattilat
Erillisistä yksiköistä koostuvat
järjestelmät
Pumput
VFR-järjestelmät

Sinun tarpeisiisi räätälöidyt
suunnitelmat
Carrierilla uskomme, että poikkeuksellisen
laadukkaan palvelun perusta on pitkäaikainen
kumppanuus. Työskentelemme kanssasi
ymmärtääksemme täysin liiketoimintasi tarpeet.
BluEdge-käyttöympäristö on suunniteltu
täyttämään vaatimuksesi ja pitämään laitteistosi
tehokkaassa toiminnassa. Voimme auttaa sinua
luomaan räätälöidyn ohjelman, joka on suunniteltu
juuri sinun erityistavoitteisiisi ja -tarpeisiisi.

Käyttöympäristö
ENNALTAEHKÄISEVÄ

Taloudellinen ratkaisu asiakkaille, joilla
on kytketty vedenjäähdytin ja jotka
tarvitsevat säännöllisesti tukea.
Perustason Core Plan -suunnitelmalla
voimme
tukea sinua sekä verkon kautta että
olemalla läsnä paikan päällä.

KAIKENKATTAVA

Jos etsit täysin ennaltaehkäisevää
kunnossapitoa, johon yhdistetään paikan
päällä läsnäolo sekä korkean tason
etäyhteys, Enhance Plan voi olla juuri
oikea sinulle. Maksimoimme laitteistosi
käyttöiän, toiminta-ajan ja tehokkuuden
kullekin HVAC-resurssille räätälöidyn tuen
mukaan. Valitse palvelut erityistarpeittesi,
järjestelmäkonfiguraatiosi ja
verotustavoitteidesi mukaan.
Korotetun tason Enhance Plan varmistaa
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien
vaatimusten täyttämisen.

24/7 hätätuki ja priorisointi
Fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskevat vaatimukset täytetään
Carrier European
Connected Services Portal
Connected Services
(perustaso)*
Connected Services
(edistynyt)*
Connected Services
(ekspertti)*
Kausikäynnistys
Toimintatarkastus
Vuosittainen ennaltaehkäisevä
kunnossapito
Ennustava kunnossapito (FPP)
Odottamattomien korjausten
osat ja työ
Paikalliset ohjelmat

SISÄLTYY

VOIDAAN LISÄTÄ

EI SISÄLLY

* Connected Services (perustaso) Laitteiston kytkentä. Väliintulo pyydettäessä
* Connected Services (edistynyt) Laitteiston kytkentä. Vuosiraportti. Pääsy asiakkaille. Suojatut toimenpiteet
* Connected Services (ekspertti) Laitteiston kytkentä. Ennakoiva raportointi. Toimenpide tehdään varmuudella

Elite Plan on täydellisen huoleton,
mielenrauhaa tuova ohjelma
asiakkaille, jotka edellyttävät
laitteistolta korkeimman tason
luotettavuutta ja käytettävyysaikoja
sekä verotukseen liittyvää varmuutta.
Kunnossapidettävien, rikkoutuneiden
osien korjaus tai vaihto sisältyvät
tähän ohjelmaan ja haluttaessa
käyttöön voidaan ottaa kattava
jäähdytysvalmiussuunnitelma.

TERVETULOA
KYTKETTÄVÄN
AJAN
ÄLYKKÄÄSEEN
PALVELUUN

Carrier European Connected Services Portal
Carrier jatkaa innovaatioperinnettään Carrier European Connected
Services Portalilla. Se on kaikkien kunnossapitosopimusasiakkaiden
käytössä lisäkuluitta.
Tämä informatiivinen digitaalinen ratkaisu tarjoaa sinulle oleellisia
tietoja, joiden ansiosta voit tehdä paremmin tilojesi hallintaan liittyviä
päätöksiä.
Kolmen Connected Services tason ansiosta voit suunnitella
tarpeittesi mukaisen, erilaisia ominaisuuksia, kuten etäpääsy
kytkettyihin laitteisiisi, kuukausi- ja vuosiraportit sekä jopa varmuus
toimenpiteiden tekemisestä, sisältävän kokonaisuuden.
Helppolukuisesta kojetaulusta saa kätevästi selville
käyttöikäodotteen, laitteiston suorituskyvyn ja käyttöolosuhteet
Ongelmat ratkaistaan lyhyemmässä ajassa ja
etädiagnosointimahdollisuus on käytettävissä. Vähennä yllättäviä
käyttökatkoksia ennaltaehkäisevän ja ennakoivan kunnossapidon
ansiosta
Lisää mielenrauhaa ensimmäisen vuoden sopimuksen aikana
varmistamalla, että laitteistostasi huolehditaan hyvin pitkän käyttöiän
varmistamiseksi
Parempi suunnittelu ja toimintamenojen tasoittaminen ennakoimalla
korjauskustannuksia - tee pieniä korjauksia aikaisemmin välttääksesi
suuremmat korjaukset myöhemmin

Saat lisätietoja osoitteesta
carrier.com/commercial/fi/fi
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