
SMARTLINK

Om du har de rätta verktygen kan inget undgå din 
uppmärksamhet och du är alltid redo att reagera på 
ändrade förhållanden. Att känna till statusen för din 
tryckluftsutrustning vid alla tidpunkter är det säkraste sättet 
att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet.  

Värdefulla insikter 

SMARTLINK är Atlas Copcos 
användarvänliga dataövervakningssystem. 
Det ger dig insikt i din tryckluftsanläggning 
på avstånd, vilket hjälper dig att 
upptäcka kommande problem och 
även visar potentialen för optimering 
och energibesparingar.

Läs mer om SMARTLINK och hur det kan 
förbättra ditt resultat.

VAR FÖRBEREDD



Insikt à la carte

Välj mellan 3 nivåer av SMARTLINK för 
att avgöra mängden information som du 
tar emot. 

Med SMARTLINK Service visas en 
servicelogg online med ett musklick. Du 
har tillgång till prisuppgifter för artiklar 
och ytterligare service snabbt och enkelt. 

SMARTLINK Uptime skickar dig 
dessutom ett e-postmeddelande eller sms 
när en varning kräver din uppmärksamhet. 

SMARTLINK Energy ger dig anpassade 
rapporter om energieffektiviteten i 
kompressorrummet, i enlighet med 
ISO 50001.

”Med SMARTLINK är vi 
verkligen proaktiva. Bra 
och enkel planering av 
underhållsavbrott innebär att 
både tid och pengar sparas.”

Anslut dig nu

Eliminera överraskningar och 
osäkerheter och få ett grepp om din 
utrustning och dess behov. Läs mer 
på www.atlascopco.com/smartlink.  
Prova kostnadsfritt nu!

FRÅGA DIG SJÄLV…
Vad är alternativet till fjärrövervakning?
Utan anslutning måste du förlita dig på besök i kompressorrummet 
för att kontrollera din utrustnings status. En loggbok behövs för att 
hålla koll på arbetstimmar och servicebehov. SMARTLINK samlar 
in och analyserar data i farten, vilket ger dig full transparens och 
– när den administrativa bördan minskar – bättre effektivitet i det 
dagliga arbetet. 

Hur påverkar anslutbarheten servicearbetet?
Otillräcklig övervakning skapar en risk för försenad service eller besök 
innan det behövs. Med SMARTLINK kan du alltid schemalägga 
underhåll vid rätt tidpunkt. Alla komponenter byts ut i tid, vilket 
garanterar kontinuerlig energieffektivitet och maximal drifttid.

Vad är risken med ett reaktivt tillvägagångssätt?
Om ett problem går obemärkt förbi kan det så småningom störa din 
produktion. Nödfallsreparationer kan leda till oplanerade driftstopp 
och höga kostnader. SMARTLINK skickar ut tidiga varningar så att du 
kan reagera på ett planerat sätt. 

Hur användbart är löpande datainsamling?
Om du inte vet hur ditt system fungerar är förbättringar svåra 
att identifiera. Med de insikter som SMARTLINK ger dig kan du 
optimera din utrustning och förbättra din energieffektivitet. 

SMARTLINK

www.atlascopco.com

DRIFTTIDENERGIEFFEKTIVITET
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