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Servicegraden bestemmer du selv
Noen ønsker full service og full bekymringsfrihet, men andre ønsker
å utføre service og reparasjoner med eget personell. Vi tilbyr derfor
driftssentraltjenesten etter kundens behov.
Selve overvåkningstjenesten koster fra Kr. 299,- pr. mnd. Eventuell bruk
av serviceteknikere for korrigering av feil, faktureres som normalt etter
medgått tid og materiell.

GK INNEKLIMA AS
Ryenstubben 12
0679 Oslo.

La oss drifte dine
tekniske anlegg
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Overlat driften av dine tekniske
anlegg til noen som brenner for det
Alle tekniske anlegg krever jevnlig ettersyn og vedlikehold – så også
teknikk som sørger for godt inneklima, kalde fryserom, nødlys osv.
Dessverre er det mange anlegg som blir dårlig fulgt opp.
Med dagens internetteknologi er det en smal sak å overvåke driftstilstander, alarmer, energibruk osv. på avstand. GKs driftssentral
tilbyr denne tjenesten for selskaper, kommuner og forvaltere som
ikke ønsker å gjøre dette selv, eller trenger hjelp i kortere perioder.
Og vi kan endatil rykke ut med fagpersoner og rette feilen hvis ønskelig.

La oss passe på når du er på
ferie. Tjenesten kan også leveres
i kortere perioder.
F. eks i ferieperioder eller når
bygget står vakant.

GKs driftssentral overvåker, analyserer
og korrigerer
Vår driftssentral er bemannet med spesialister innen energiledelse og driftssystemer. De
vil overvåke driften kontinuerlig og avdekke
unormal energibruk, plutselige temperaturfall
i frysedisken, vannlekkasjer i teknisk rom,
unormale temperaturer på helligdager eller
andre alarmer. For å nevne et lite utvalg.

Monnit er et enkelt system
med trådløse sensorer som
plaserers på kritiske steder
og sender data via mobilnettet (3G). Tilstandene kan
avleses via web eller app.

Driftssentralen leder vår alarmtelefon som
er bemannet 24 timer i døgnet hele uka. Ved
akutt behov sendes en servicetekniker ut for
å rette feilen.

Løsninger for deg som har fungerende
driftssystem (SD-anlegg)
Dersom bygget har SD-anlegg kan vi koble
oss opp mot det. Dette er det enkleste og
mest vanlige, og krever normalt ingen tilleggsinstallasjoner. Vi rapporterer avvik
og driftstilstander i grafiske rapporter
månedlig.

Løsninger for deg uten SD-anlegg
Mange bygg mangler driftssystemer fullstendig eller har eldre anlegg som ikke er
tilgjengelige via Internett. I disse tilfellene
vil GK instalere nødvendige sensorer, f. eks.
Monnit, for å overvåke kritiske steder og
funksjoner. Rapportmulighetene er enkle,
men ofte tilstrekkelige til å avdekke feil i tide.

Driftssentral er bemannet med spesialister innen energiledelse og driftssystemer

Monnit sensor

