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Bästa formen av service!
Vi har skräddarsytt våra tre serviceavtal enligt dina behov, din verksamhet och dina användningsområden. Oavsett om du bestämmer dig för nivå 1, 2 eller 3, råder det inga tvivel om att du kommer att spara mer än någonsin när det gäller energiförbrukning och livslängd. Beroende på behov kan du välja olika
Carrier Connect-nivåer. Som till exempel:

NIVÅ

CARRIER CONNECT-PAKET

1

2

3

MEDDELANDE OM LARM
Kunden får meddelanden genom en egen skapad larmnivå
KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Extern support via fjärrstyrning
ÅTKOMST TILL AKTIVA DATA
Realtidsövervakning av data dygnet runt, 365 dagar per år
TRENDLOGGNING
Rapport med driftvärden
HÄNDELSESTATISTIK
Analys av återkommande avvikande larm
TRENDDIAGNOSTIK
Analys av driftsdata
RAPPORTERING
Kundanpassade datarapporter
DRIFTANALYS
Maximering av utrustningens livstid
PRESTANDAANALYS
Kontinuerlig förbättring av energiprestandan

Högre säkerhet!
Gör ditt val och bestäm dig för komfort, säkerhet och besparingar samt låt från och med nu Carrier Connect
sköta systemövervakningen! Om du har frågor eller önskar boka in en tid för ett samtal är det bara att ta
kontakt med någon av våra servicekollegor.

Carrier AB
Aröds Industriväg 32
422 43 Hisings Backa
031- 65 55 00

www.carrierab.se
info_SE@carrier.utc.com

