UPGRADE UW INZICHTEN
MET BLUEDGE™ DIGITAL
BluEdge Digital levert bruikbare inzichten voor uw HVAC apparatuur voor het reduceren
van de bedrijfskosten, vergroten van de productiviteit van de medewerkers en het verbeteren
van de uptime. Onze digitale diensten helpen u en uw medewerkers bij het zichtbaar maken,
het toegang krijgen tot adviezen van experts en het effectief optimaliseren van de levenscyclus
van HVAC-systemen.
Onze diensten zijn afgestemd op de behoeften van uw HVAC-systeem en zorgen voor gemoedsrust
en een beter resultaat.

Oplossingen waarmee uw team de levenscyclus en resultaten van
uw HVAC-systeem kan visualiseren, analyseren en optimaliseren.

BLUEDGE DIGITAL
VISUALISEREN

CORE
Uitrusting verbonden met ons portaal
Alarm- en waarschuwingsmeldingen
met prioriteit

ADVIES

Web/mobiele toegang tot real-time
HVAC apparatuur-dashboards
Ondersteuning op afstand op aanvraag
Maandelijks trendrapport in portaal

OPTIMALISEREN

Jaarlijkse inspectie op afstand door
technicus (toestand)

Aanbevelingen voor proactief
onderhoud*
Rapporten over prestaties & energie
van uitrusting*
Trillingsrapportage**
INBEGREPEN

TOEGEVOEGD

NIET INBEGREPEN

BluEdge Digital Core is opgenomen in alle typen servicecontracten.
*Beschikbaarheid afhankelijk van productmodel. **Beschikbaarheid op aanvraag.

ENHANCE

ELITE

Verbeter de productiviteit met real-time meldingen en
analyses over de machinetoestand van de aangesloten
HVAC apparatuur met data-on-demand via mobiel & web

CORE

ENHANCE

Versterk BluEdge-teams met
digitale tools en dashboards
voor de bewaking van uw
HVAC apparatuur

ELITE

Experts analyseren
de gegevens op afstand
en zorgen voor proactieve
inzichten betreffende
toestand en prestaties

Voorspellende analyse en
melding voor optimalisatie
van de resultaten

Aantoonbaar onderhoud – Grafieken en
diagrammen ter illustratie van de noodzaak
en het effect van het onderhoud

Dashboard* – Een real-time dashboard voor een
overzicht van alle details betreffende de toestand
en prestaties van uw systeem overal online

24/7 bewaking op afstand – Continue
analyse op afstand voor anticipatie op en
verminderen van ongeplande stilstand

Geavanceerde analyse* – Cloud-based
algoritmes helpen bij het beheren, voorspellen
en optimaliseren van de toestand en prestaties
van uw apparatuur
*Afhankelijk van contract

De cloud verzamelt en analyseert
apparatuurgegevens

Uw aangesloten apparatuur levert
status-updates aan Carrier

Na analyse, adviseren experts
over oplossingen op maat

Hoe BluEdge
Digital werkt

Carrier Service naar klant om
oplossing te implementeren

Carrier levert resultaten
en aanbevelingen voor actie

Ga naar www.carrier.com/commercial/nl/nl
voor meer informatie.
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