
SMARTLINK legt live gegevens van uw perslucht-
apparatuur vast en vertaalt deze in duidelijke inzichten. 
In één oogopslag kunt u de beschikbaarheid, energie-
zuinigheid en de machinestatus controleren.

SMARTLINK
maakt uw leven 
eenvoudiger.



SMARTLINK. Maakt uw leven eenvoudiger.

Maak het uzelf gemakkelijk

Inzichten van SMARTLINK helpen ons u beter te ondersteunen. Efficiënte 
onderhoudsplanning en onderdelenverwerking zorgen dat de machine meer uren 
inzetbaar is. Verbeteringen in het productontwerp, die bepaald worden aan de hand 
van veldgegevens, tillen de betrouwbaarheid van uw persluchtsysteem naar een 
hoger niveau.

Ervaar service van hoog niveau

Profiteer optimaal van SMARTLINK als onderdeel van een Total 
Responsibility-plan. Maak het u gemakkelijk en laat op de achtergrond 
onze servicemonteurs hun werk uitvoeren. Net als specialisten 
in de gezondheidszorg bewaken we de vitale functies van uw 
persluchtapparatuur. We weten precies wanneer het onderhoud moet 
plaatsvinden en als er een probleem ontstaat, kunnen wij dit vroegtijdig 
zien, we stellen de oorzaak vast en lossen het probleem tijdig op.



SMARTLINK zorgt voor een eenvoudige follow-up van het 
energiegebruik van uw persluchtinstallatie. U krijgt een kort 
overzicht op het dashboard of u duikt dieper in de op maat 
gesneden rapporten.

Op basis van de echte werkomstandigheden van uw machines 
bieden aanbevelingen reële mogelijkheden om de efficiëntie van 
uw persluchtsysteem te verbeteren. 

met een verbeterde energiezuinigheid

Diagnostisch toezicht

(70% van het geld dat u uitgeeft aan uw compressor bestaat uit energiekosten)

Energierendement

Bespaar tot 

30%
Kies uw serviceniveau: SMARTLINK ENERGY
• Analyse en optimalisatie van de energiezuinigheid van uw compressorruimte
• Een must voor ISO50001-naleving
• Prestatie-indicatoren, benchmarks en trends
• Rapporten en aanbevelingen eenvoudig in te zien

Met deze optie kunnen we afwijkingen in een vroeg stadium opsporen en 
verhelpen. Op basis van slimme algoritmen en onze deskundige analyse 
houdt proactieve probleemoplossing uw energiezuinigheid op het hoogste 
niveau.



Werken uw compressoren naar behoren? 
Even kijken op het SMARTLINK-dashboard en u weet meer.

Als er een probleem wordt weergegeven, wordt u door 
SMARTLINK gevraagd actie te ondernemen. Vroeg reageren 
is de beste manier om onverwachte uitvaltijd te voorkomen! 
 Als u een TotalCare- of Total Responsibility-serviceplan hebt, 
lost Atlas Copco het probleem proactief voor u op.

door een servicecontract met 
SMARTLINK af te sluiten op uw compressoren

Geïntegreerde lagercontrole

Beschikbare machinetijd

Verhoog uw machinebeschikbaarheid met

3%

Kies uw serviceniveau: SMARTLINK UPTIME
• Maximale beschikbaarheid van alle aangesloten machines
• Vroegtijdige waarschuwingen en aanbevelingen
• Meldingen die naar uw computer of smartphone worden verzonden
• Eenvoudige follow-up van de toestand van de machine

De optie Shock Pulse Monitoring (SPM) houdt kritische componenten in de 
gaten en waarschuwt wanneer ze moeten worden vervangen. Voorkom 
onderbrekingen in uw productie en profiteer van een maximale levensduur 
van uw apparatuur.



SMARTLINK. Maakt uw leven eenvoudiger.

Ervoor zorgen dat uw machines in goede staat zijn EN blijven: gaat het daar niet om? 
SMARTLINK volgt alle vitale functies van uw persluchtapparatuur en zorgt dat ze 
beschikbaar blijven, waar en wanneer u maar wilt. 
On-time service is cruciaal om uw machines goed te laten functioneren. De service-
tijdlijn toont de servicebehoeften van elke machine, geplande bezoeken en duidelijke 
servicerapporten. 

  informatiepunten via SMARTLINK 
helpt u de staat van uw compressor te verbeteren

Total Responsibility

Algemene staat

Het actief bewaken van meer dan

30

Kies uw serviceniveau: SMARTLINK SERVICE
• Gratis voor alle klanten
• Machinestatus en servicebehoeften raadplegen
• Aanbevelingen voor echte verbeteringen
• Eenvoudige toegang tot service en advies

Met een Total Responsibility-serviceplan zorgen wij geheel voor uw 
persluchtapparatuur. On-time onderhoud door service-experts, originele 
onderdelen, upgrades, revisies, volledige risicodekking: het draagt allemaal 
bij aan een optimaal functionerende machine en lagere totale kosten.
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