UPPGRADERA DINA
INSIKTER MED BLUEDGE™
DIGITAL
BluEdge Digital erbjuder värdefulla insikter om din produktportfölj som kan användas till
att sänka driftskostnaderna, öka effektiviteten hos personalstyrkan och öka drifttiden.
Våra digitala erbjudanden hjälper dig och din personal med att kunna se in i systemet, få tillgång till
expertrådgivning och att effektiv optimera livscykelresultaten på HVAC-system.
Våra servicenivåer anpassas efter kraven för just ditt HVAC-system, vilket ger dig sinnesro och ett
förbättrat slutresultat.

Lösningar som gör det möjligt för dig och dina medarbetare att
visualisera, ge råd om och optimera livscykeln och resultaten för ditt
HVAC-system.

BLUEDGE DIGITAL
VISUALISERA

CORE
Utrustning ansluten till vår portal
Prioriterade larm- och varningsmeddelanden

OPTIMERA

RÅDGIVNING

Åtkomst i realtid till vätskekylarens
instrumentpanel via webben/mobilen
Extern support på begäran
Månatlig trendrapport på portalen
Årlig, extern inspektion av tekniker
(hälsotillstånd)

Rekommendationer för
proaktivt underhåll*
Prestanda- och energirapporter
om utrustningen*
Vibrationsrapport**
INKLUDERAT

TILLÄGG

INTE INKLUDERAT

BluEdge Digital Core ingår vid alla nivåer av serviceavtal.
*Tillgänglig beroende på produktmodell. **Tillgänglig på begäran.

ENHANCE

ELITE

Förbättra produktiviteten genom att få meddelanden och
analyser i realtid om hälsotillståndet för ansluten värme-,
ventilations- och luftkonditioneringsutrustning tillgängliga
på begäran via mobilen eller nätet

CORE

ENHANCE

Förse BluEdge-teamen med
elektroniska verktyg och
instrumentpaneler som gör
det möjligt att övervaka din
utrustning för värme, ventilation
och luftkonditionering

Externa experter analyserar
data för att kunna leverera
proaktiva insikter om
hälsotillstånd och prestanda

ELITE
Prediktiva analyser och
rapporter för att optimera
viktiga resultat

Demonstrerat underhållsbehov – skapa
tabeller och diagram som dokumenterar
vilket underhåll som krävs och dess
förväntade resultat

Instrumentpanel till vätskekylare* – en
instrumentpanel för detaljgranskning i realtid av
ditt systems hälsotillstånd och prestanda, från var
som helst via nätet

Extern övervakning dygnet runt
– kontinuerlig, extern analys som
föregriper och minskar den oplanerade
stilleståndstiden

Avancerade analyser* – molnbaserade
algoritmer som hjälper dig att hantera, förutsäga
och optimera utrustningens hälsotillstånd och
prestanda
*Beroende på avtal

Data om utrustningen samlas
och analyseras i molnet

Din uppkopplade utrustning skickar
statusuppdateringar till Carrier

Efter utförd analys tar externa experter
fram kundanpassade lösningar

Hur BluEdge
Digital fungerar

Carrier Service skickar en rapport
med förslag på lösning

Carrier levererar resultaten och
åtgärdsrekommendationerna

Läs mer på www.carrier.com/commercial/sv/se
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