
INTELLIGENT CONNECTIVITY SYSTEM



I FOR INDSIGT
Internet of Things giver mere komfort og fleksibilitet, både i vores daglige 
liv og i industrien. Maskinerne kommunikerer med hinanden, og det gør dit 
trykluftsudstyr også.

Du behøver dog ikke bekymre dig om databehandling. Det, du har brug for, 
er indsigt. Indsigt i dit trykluftsudstyrs ydelse og servicestatus, som giver dig 
maksimal oppetid og effektivitet. 

HURTIGT OG NEMT
På ICONS’ interface vises de oplysninger, du har brug for, nemt og tydeligt: 
Maskinens tilstand, oppetid og energieffektivitet. Hvis en handling er påkrævet, 
vises det straks. Et nemt overblik over dine maskiners servicebehov gør, at du kan 
planlægge vedligeholdelsen effektivt.

SKRÆDDERSYET VÆRDI 
Dataene fra dine maskiner analyseres ved hjælp af smarte algoritmer samt 
vores tykluftsekspertise. Dette resulterer i anbefalinger på ICONS, der viser 
reelle muligheder for at forbedre maskintilgængeligheden og reducere dine 
energiomkostninger.

Besøgene på stedet er mere effektive end nogensinde. Vores ekspertanalyse gør 
os i stand til at opdage potentielle problemer tidligt, så vi kan gribe ind, før en 
risiko udvikler sig til et reelt nedbrud.

HVOR SOM HELST - NÅR SOM HELST 
Alle de indsigter, som ICONS kan give, er tilgængelige på din computer, tablet 
eller smartphone. Der er ikke behov for nogen servicelogbøger, et museklik er alt, 
hvad der kræves for at se din kompressors servicestatus online. Et link fører dig 
direkte til din kompressorleverandør, hvor du kan anmode om et servicetilbud. 
Det er hurtigt og nemt, og det er altid tilgængeligt, når du har behov for det. 



RIGHTTIME
• Kend altid det rigtige tidspunkt for service, så du kan 

planlægge dine ressourcer og omkostninger effektivt. 

• Få et nemt overblik over maskinstatus og hændelser.

• Direkte adgang til din leverandør, så du kan anmode om 
et tilbud, gør dit liv lettere.

• RightTime er vores gratis standard ICONS-tilbud.

ENERGY  
• Tilbyder yderligere indsigt i dit trykluftsystems 

energieffektivitet.

• Rapporter, der viser ydelsesindikatorer, benchmarks og 
tendenser.

• Tag informerede beslutninger om at optimere din 
trykluftinstallation.

• Nå dine energibesparelsesmål.

Se mere om de tre abonnementer på næste side.

UPTIME
• Alle RightTime-funktioner er inkluderet.

• Maskinadvarsler sendes som e-mail og/eller sms, så 
du kan iværksætte korrigerende handlinger og undgå 
nedbrud.

• Se alle hændelser og få et klart overblik over maskinens 
tilgængelighed og ydelse.



Care. Pleje er, hvad service handler om: Professionel service udført af kyndige medarbejdere, der benytter originale 

reservedele af høj kvalitet.

Trust. Tillid opnås ved at leve op til vores løfter om pålidelig ydeevne uden afbrydelser, og lang levetid for udstyret.

Efficiency. Udstyrets effektivitet sikres ved regelmæssig vedligeholdelse. Serviceorganisationens effektivitet er årsagen til, at 

originale reservedele og service gør en forskel.

Inkluder SPM-overvågning til 22,50 kr. p/mFå SPM-overvågning til 22,50 kr. p/m

Inkluder SPM-overvågning til 22,50 kr. p/m

ICONS: RIGHTTIME ICONS: UPTIME ICONS: ENERGY
Hold dit udstyr i god tilstand Maksimer installationens

tilgængelighed

FRA

1.000,00 kr.
PR. MÅNED

• Gratis for alle vores kunder

• Hold godt øje med 
vedligeholdelsesstatus og 
serviceopgaver på dine maskiner

• Modtage servicekrav og 
anbefalinger

• Tag kontakt for at få service og 
rådgivning

• Holder dit udstyr kørende

• Modtag relevante 
maskinunderretninger (alarmer 
og anbefalinger) i god tid

• Undgå nedetid for maskinen og 
fabrikken

• Tilstandsvurdering for installation

Maksimer installationens
effektivitet

• Obligatorisk for alle virksomheder, 
der ønsker at opfylde kravene til 
ISO50001

• Analysering og optimering 
af energieffektiviteten i dit 
kompressorrum

• Hav alle ydeevneindikatorer, 
referencepunkter og tendenser 
lige ved hånden

• Adgang til analyserapporter og 
anbefalede optimeringer

FRA

187,50 kr.
PR. MÅNED

Gratis

PRØV GRATIS I 3 MÅNEDER


