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NYHET!
Trygghetsprodukter
Vårt senaste tillskott i EcoGuards produktfamilj är produkter som ökar tryggheten hos boende
och hyresgäster. Som med alla EcoGuards sensorer har vi satsat på att leverera en låg livscykelkostnad. Med upp till 20 års batteritid är vi ledande vad gäller livslängd på trygghetssensorer.
EcoGuard fortsätter att säkra upp dina fastigheter på ett smidigt sätt. De nya sensorerna kopplas enkelt samman med Curves som håller reda på status och att sensorerna fungerar som de
ska. Molntjänsten Curves levererar status och larm via mail eller SMS. Brandvarnaren har inbyggd funktionskontroll och levereras med 8 eller 10 års batteritid. Läckagesensorn berättar när
ett läckage förekommer för att möjliggöra snabba åtgärder. Statussensorn kan användas för att
säkerställa att teknisk utrustning som t.ex. fläktar eller system för avisning fungerar.
EcoGuards trygghetsprodukter fokuserar på din och dina hyresgästers trygghet samt minimerar
behovet av dyra och tidskrävande kontroller så att du kan fokusera på annat.

NYHETER!

Trygghetsprodukter
Brandvarnare
Att brandvarnare sitter på plats och fungerar
vet vi är en fråga om säkerhet och trygghet
för både fastighetsägare, hyresgäster och
naturligtvis även grannar. Det känns tryggt
att veta att grannens brandvarnare sitter på
plats och fungerar. Det har försäkringsbolag
tagit fasta på som i vissa fall ger lägre premier när brandvarnare övervakas.
Vi hör också att flera av våra kunder utför
kostsamma ronderingar vart eller vartannat
år för att försäkra sig om att brandvarnarna
sitter på plats.
EcoGuard har tagit fasta på dessa utmaningar och erbjuder en uppkopplad brandvarnare
som ger full kontroll på att den sitter på plats
och att den fungerar som den ska. Med Curves som plattform blir övervakningen enkel
och smidig. Vi har en modell med 8 års batteritid och en med 10 års batteritid. Den långa
batteritiden ger en låg livscykelkostnad.
EcoGuard värnar om både din ekonomi och
dina hyresgästers trygghet.
Art.nr		
SMK-3002-16
Dimension
120x53 mm (ØxH)
Batterilivslängd, beräknad 8 år
Art.nr		
SMK-3001-16
Dimension
120x53 mm (ØxH)
Batterilivslängd, beräknad 10 år

Statussensor
Vår statussensor gör precis som det
låter, den levererar status. Det vet vi är värdefullt för att spara energi och pengar så
att teknisk utrustning kan ge status om
de är påslagna eller avstängda. Exempel
är avisningsanläggningar som bara skall
vara på när det är is på taken eller närvarosensorer som säger om det är personer
i en lokal vilket styr värme och ventilation.
Men det gäller givetvis all teknisk utrustning, det enda vi behöver är en utgång som
kan leverera 0 eller 1. I Curves sker mätinsamling och övervakning och där får du
kontroll på din tekniska utrustning.
En vanlig tillämpning är att Curves levererar data vidare till en DUC eller ert SCADA-system. I slutändan spar du pengar
och får full kontroll på dina fastigheter.
Art.nr		
SS-1001-1
Dimension
90x44x19 mm (HxBxD)
Batterilivslängd, beräknad 20 år

Läckagesensor
Att upptäcka läckage i tid sparar mycket
pengar och tar bort tidsödande renoveringsarbete. Vid större skador som till exempel att ett rör springer läck meddelas du
om detta och åtgärder kan vidtas så snart
som möjligt innan omfattande skador uppstår. Sensorn placeras på platser där du vill
vara säker på att inget läckage förekommer och gör sedan sitt jobb i det tysta. Den
kan placeras under diskbänkar, i fördelarskåp eller andra platser där smygläckage
är svåra att upptäcka. Med uppkoppling till
Curves övervakas sensorerna dygnet runt.
I slutändan är det bra för både miljön och
din ekonomi.
Art.nr		
LDS-3001-16
Dimension
105x25x22 mm (HxBxD)
Batterilivslängd, beräknad 16 år
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