
SMARTLINK samlar in data i realtid från din utrustning 
för tryckluft, vakuum och gas samt ger dig tydliga 
insikter. Du kan snabbt kontrollera tillgänglighet, 
energieff ektivitet och maskinstatus.

SMARTLINK
kopplar upp dig för 
en tryggare drift.



SMARTLINK. Koppla upp dig för en tryggare drift.

Trygga din drift

Insikter från SMARTLINK gör att vi kan hjälpa dig ännu bättre. Effektiv serviceplanering 
och reservdelshantering ger dig fler drifttimmar på maskinen. Förbättringar av 
produkten, som identifieras med hjälp av fältdata, tar tillgängligheten i ditt system för 
tryckluft, vakuum och gas till nästa nivå.

Upplev nästa nivå av service

Få ut så mycket som möjlig av SMARTLINK som en del i ett 
totalserviceavtal. Luta dig tillbaka, slappna av och låt våra 
servicespecialister ta hand om din anläggning. Likt vårdpersonal, så 
övervakar vi vitala parametrar i din utrustning för tryckluft, vakuum 
och gas. Vi vet exakt när vi ska serva dina maskiner, och om ett 
problem utvecklas kan vi upptäcka det på distans, diagnostisera 
orsaken och vara där i tid för att åtgärda det.



Med SMARTLINK kan du enkelt följa upp energiförbrukningen i din 
anläggning för tryckluft, vakuum och gas. Få en snabb översikt på 
instrumentpanelen eller gå djupare in i anpassade rapporter.

SMARTLINK ger rekommendationer som är unikt baserade på de 
faktiska förhållandena för dina maskiner och ger dig möjligheter att 
förbättra effektiviteten i ditt system. 

genom förbättrad energieffektiviet 

Diagnostisk övervakning

(energi står för 70% av livscykelkostnaden för en kompressor)

Energieffektivitet

Spara upp till

30%
Välj servicenivå: SMARTLINK ENERGY
• Analysera och optimera energieffektiviteten i anläggningen
• En förutsättning för att uppfylla ISO50001
• Prestandaindikatorer, jämförelser och trender
• Enkel åtkomst till rapporter och rekommendationer

Med det här tillägget kan vi upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser 
i ett tidigt skede. Med hjälp av smarta algoritmer och vår expertanalys 
kan proaktiv felsökning hålla din tillgänglighet och energieffektivitet på 
högsta nivå.



Är dina kompressorer, vakuumpumpar och 
gasgeneratorer igång som de ska? Genom en snabb titt på 
instrumentpanelen i SMARTLINK får du svar.

Om ett problem uppstår uppmanar SMARTLINK dig att vidta 
åtgärder. Ett tidigt agerande är det bästa sättet att undvika 
oväntade driftstopp! Om du har ett totalserviceavtal kommer 
Atlas Copco att proaktivt upptäcka problemet åt dig.

genom att låta dina maskiner  
omfattas av ett serviceavtal med SMARTLINK

Integrerad övervakning av lager

Tillgänglighet

Öka tillgängligheten med

3%

Välj servicenivå: SMARTLINK UPTIME
• Få maximal tillgänglighet för alla anslutna maskiner
• Tidiga varningar och rekommendationer
• Aviseringar som skickas till din epost eller telefon
• Enkel uppföljning av hur maskinen mår

Tillvalet för stötpulsmätning (SPM) håller ett öga på viktiga 
komponenter och varnar dig när de behöver bytas ut. Undvik 
avbrott i produktionen och få maximal tillgänglighet och 
livslängd på utrustningen.



SMARTLINK. Koppla upp dig för en tryggare drift.

Se till att dina maskiner är i bra skick OCH förblir så. SMARTLINK övervakar 
alla viktiga parametrar i din utrustning och gör dem tillgängliga för dig, 
var som helst, när som helst. För dina maskiner innebär service i tid god 
funktionalitet. Tidslinjen över service visar servicebehoven för respektive 
maskin, planerade besök och tydliga servicerapporter.

  parametrar via SMARTLINK 
kan du följa hur din maskin mår

Totalservice

Allmäntillstånd

Genom att övervaka fler än

30

Välj servicenivå: SMARTLINK SERVICE
• Kostnadsfritt för alla kunder
• Se maskinens status och servicebehov
• Rekommendationer på förbättringsåtgärder
• Enkel åtkomst till service och rådgivning

Med ett totalserviceavtal tar vi hand om din utrustning för tryckluft, 
vakuum och gas. Underhåll i rätt tid av serviceexperter, originaldelar, 
uppgraderingar, renoveringar, full risktäckning - allt för att säkerställa 
maximal tillgänglighet och låga totalkostnader.
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