
SMARTLINK w czasie rzeczywistym zbiera dane  
z urządzeń wytwarzających sprężone powietrze,  
a następnie przedstawia je w czytelny dla  
użytkownika sposób. W jednej chwili można 
sprawdzić czas pracy, wydajność energetyczną  
i kondycje każdej z maszyn, wchodzących w skład 
instalacji sprężonego powietrza.

SMARTLINK
i wszystko pod 
kontrolą



SMARTLINK jest częścią Total Responsibility Plan. Możesz spokojnie zająć 
się innymi sprawami, gdy nasi Inżynierowie serwisu, dzięki informacjom 
z systemu, zrealizują wszystkie niezbędne prace, a także na bieżąco będą 
monitorować najważniejsze parametry twoich urządzeń. Doskonale 
wiemy kiedy przeprowadzić serwis, a gdy pojawi się problem, wykryjemy 
go zdalnie, zdiagnozujemy przyczynę i przybędziemy na czas, by go 
rozwiązać.

Informacje dostarczane przez SMARTLINK pozwalają nam zaproponować ci najwyższy 
poziom wsparcia. Efektywne planowanie serwisu i obsługi części wydłuża czas pracy 
maszyny. Dzięki zbieranym na miejscu danym, opracowujemy usprawnienia, które 
czynią instalację sprężonego powietrza jeszcze bardziej niezawodną.

SMARTLINK Dba o ciągłość twojej produkcji

Ułatwimy Ci pracę

Wejdź na wyższy poziom obsługi



SMARTLINK pozwala łatwo kontrolować pobór energii przez 
instalację wytwarzającą sprężone powietrze. Dzięki aplikacji uzyskasz 
szybki podgląd podstawowych danych twojej instalacji,  
a spersonalizowane raporty umożliwią dokładniejsze analizy.

Rekomendacje sporządzone w oparciu o rzeczywiste warunki pracy 
twoich maszyn dają realne możliwości poprawy wydajności instalacji 
sprężonego powietrza. 

kosztów energii

Nadzór diagnostyczny

(70% kosztów to pobór energii przez sprężarki)

Efektywność energetyczna

Oszczędności do

30%
SMARTLINK ENERGY
• Analiza i optymalizacja efektywności energetycznej w sprężarkowni
• Znakomity wybór dla firm, chcących uzyskać certyfikację zgodności z ISO50001
• Wskaźniki wydajności, testowanie wzorcowe i trendy
• Prosty dostęp do raportów i rekomendacji

Pozwala bardzo wcześnie dostrzec i skorygować wszelkie nieprawidłowości.
Inteligentne algorytmy oraz analizy naszych ekspertów pozwalają na  
proaktywne rozwiązywanie problemów, dzięki czemu łatwiej utrzymać 
efektywność energetyczną.



Czy sprężarki pracują prawidłowo? 
Wystarczy spojrzeć na pulpit SMARTLINK aby uzyskać odpowiedź.

Jeśli pojawi się problem, SMARTLINK zasugeruje podjęcie działania. 
Szybka reakcja to najlepszy sposób, by nie dopuścić do przestoju!  
Po wybraniu opcji Total Care lub Total Responsibility Service Plan,  
Atlas Copco zajmie się usunięciem usterki.

dzięki połączeniu swojej umowy  
serwisowej z SMARTLINK

Zintegrowany monitoring stanu łożysk

Bezawaryjność

Zwiększ bezawaryjność sprężarek  o

3%

SMARTLINK UPTIME
• Maksymalna dostępność wszystkich podłączonych maszyn
• Ostrzeżenia i rekomendacje przesyłane od razu po wykryciu problemu 

przez system 
• Zgłoszenia przesyłane na komputer lub smartfon
• Masz kontrolę nad swoją maszyną w dowolnym miejscu i czasie

Opcja Shock Pulse Monitoring (SPM) monitoruje krytyczne komponenty  
i informuje, gdy ich wymiana jest konieczna. W ten sposób można uniknąć 
przestoju w produkcji i wydłużyć czas pracy urządzeń.



SMARTLINK. Connecting you to an easier life.

Najważniejsze to zadbać o sprawność swoich maszyn, oraz ciagłość pracy, czyż nie?  
SMARTLINK monitoruje parametry sprężarki klienta i udostępnia je w każdym miejscu  
i o każdej porze.
Sprawne maszyny to maszyny pracujące zgodnie z założonym planem produkcji. Rejestr 
serwisowy prezentuje potrzeby serwisowe każdej maszyny, zaplanowane wizyty i raporty.

  punktów danych przy pomocy  SMARTLINK 
pomoże w utrzymaniu sprawności sprężarek na najwyższym 
poziomie

Total Responsibility

Stan maszyn pod kontrolą

Aktywne monitorowanie ponad

30

SMARTLINK SERVICE
• Darmowy dla wszystkich klientów
• Sprawdzanie statusu maszyny i potrzeb serwisowych
• Rekomendacje usprawnień
• Łatwy dostęp do serwisu i pomocy technicznej

Wybierając Total Responsibility Service Plan, powierzasz  opiekę nad  
instalacją sprężonego powietrza firmie Atlas Copco.  
Terminowa konserwacja w wykonaniu wykwalifikowanych 
serwisantów, oryginalne części, modernizacje, przeglądy a także  pełna 
ochrona przed ryzykiem to gwarancja spokoju i bezpieczeństwa
Wszystko to zapewni optymalną sprawność maszyny i obniży koszty 
użytkowania systemu wytwarzania sprężonego powietrza.
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