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FJERNADGANG TIL LIVEDATA VIL
REVOLUTIONERE DIN VIRKSOMHED

Simplify er en cloud-baseret klimastyringsløsning, der er designet til at fjernstyre og overvåge indeklimaet i
bygge- og renoveringsprojekter.
Løsningen fungerer reelt som et forretningsstyringsværktøj og giver dig adgang til de data, du har brug for til at optimere dine
klimastyringsprocesser. Det gør Simplify til en ideel løsning for skadesservicevirksomheder (fx vandskader og skadedyrsbekæmpelse),
forsikringsselskaber, byggevirksomheder og meget mere.
Brugen af Simplify reducerer behovet for onsite besøg, giver fjernadgang til kritiske data og strømliner den daglige drift. Med Simplify
indsamles data fra trådløse følere og gøres tilgængelige på Simplify-dashboardet. Systemet har en enkel og intuitiv brugergrænseflade, der
gør det nemt for alle medarbejdere at bruge det. Det giver dig mulighed for ikke kun at spore selve processens ydeevne, men også dit udstyrs
ydeevne, ved at levere live* information om strømforbrug og maskinstatus til dig, uanset hvor du befinder dig.

"Simplify skaber datatransparens, så du kan optimere dine
klimastyringsprocesser."
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FJERNADGANG TIL LIVEDATA VIL
REVOLUTIONERE DIN VIRKSOMHED

SIMPLIFY-FORDELE


R
 educér dine skadesomkostninger: Færre besøg på stedet, fordi du kan overvåge alt på afstand



Indsamling, deling og udnyttelse af klimaprocesdata såsom temperatur, luftfugtighed og udstyrsstatus



Brug data til at oprette rapporter, der dokumenterer effektiviteten af dine klimastyringsopgaver



M
 inimér udstyrets nedetid: Du får automatisk besked, hvis en enhed slukkes ved en fejl, eller hvis den svigter



Udfør klimastyringsopgaver mere effektivt: Mindre nedetid og live* kontrol af data eliminerer ledig tid og/eller spildtid



R
 educér dit CO₂-aftryk: Reducerede skadesforløb minimerer strømforbruget. Færre besøg på stedet reducerer vedligholdelse af
og brændstofomkostninger til din vognpark



H
 åndtér flere skader: Kortere skadesforløb giver dig mulighed for at håndtere flere skader med det samme udstyr



Identificér onsite-problemer på få timer, ikke dage eller uger

*Afhængigt af de indstillede rapporteringsintervaller - standardindstillingen er 60 minutter.
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SIMPLIFY - HELT ENKELT

SÅDAN FUNGERER DET
Simplify-fjernovervågning bruger trådløse følere på bygninger og udstyr til at overvåge tørre-, varme- eller køleprocessen i hele dit klimaprojekt,
f.eks. i bygge- eller vandskadebranchen.
På den måde giver Simplify dig mulighed for at kontrollere status for affugtning, opvarmning eller køling af aktive skader, uanset hvor du befinder
dig. Derudover kan du fjernovervåge og styre parametre som f.eks. tænd/sluk, alarmer, temperatur, relativ luftfugtighed og strømforbrug. Med
andre ord reducerer fjernovervågning af klimaprocesser omkostningerne relateret til skadeshåndtering af en sag/projekt og din maskinpark.
Hurtig respons for at undgå nedetid
Muligheden for fjernovervågning af klimaprocessen giver teknikerne mulighed for at reagere hurtigt på uforudsete hændelser, f.eks. at udstyr
slukkes eller ikke yder som forventet. Denne responshastighed reducerer nedetiden og dermed det samlede skadesforløb.
Få besked, når jobbet er udført
Muligheden for fjernovervågning af en skade betyder også, at der ikke spildes tid, ved at udstyret umiddelbart efter færdiggørelse af en
opgave flyttes til det næste projekt. Hertil kommer de omkostningsbesparelser, der er forbundet med færre teknikerbesøg på stedet, deres tid
(arbejdsomkostninger), deres rejse (rejseomkostninger) og den tabte produktivitet, som opstår, fordi de ikke kan tage sig af andre sager.

NEM INSTALLATION MED SIMPLIFY-APPEN
Simplify-appen er dit værktøj til oprettelse og arkivering af alle skader, og den gør det muligt for dig at installere udstyret on site på kun to
minutter.
Den giver en problemfri brugergrænseflade til alle, der installerer systemet på stedet. Du skal blot scanne kontrolenhedens QR-kode og tilføje
skadereferencen. Den geografiske placering registreres automatisk, hvis aktiveret i app-indstillingerne. Fortsæt derefter med at scanne og
navngive hver føler eller hvert relæ, der placeres på stedet, og tilslut derved et netværk af følere, der er placeret på de ønskede steder på en given
lokalitet. Simplify-følerne måler temperaturen og luftfugtigheden i rummet, og sender oplysningerne til Simplify-betjeningsenheden. Simplifybetjeningsenheden sender oplysningerne til skyen, hvor de er tilgængelige for Simplify-dashboardet.
Fås til iOS og Android
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SIMPLIFY - HELT ENKELT
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HVAD BESTÅR SIMPLIFY AF?
Simplify App Simplify-appen bruges til at programmere Simplify-løsningen på stedet på kun to minutter. Fås til iOS og Android.

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

Test Case 1 (ID: 3954608)

Simplify Dashboard Dashboardet viser brugeren alle de Simplify-data, der er indsamlet på den enkelte opgave. Data vises både
i et diagram og i tabelformat, der viser temperatur, relativ luftfugtighed, damptryk, dugpunkt, vandindhold og strømforbrug - og
energiforbrug fra Simplify-følersonderne.

Simplify Control Unit Styreenheden er den grundlæggende del af Simplify-løsningen, der opretter forbindelse til GSM, når den er
tilgængelig, og som kommunikerer og styrer netværket af følere og udstyr på stedet, der er programmeret til det. Den transmitterer
data om f.eks. strømforbrug og alarmer fra følere til Simplify-dashboardet i de indstillede rapporteringsintervaller.

Simplify Sensor Box Sensorboksen, der drives af et almindeligt 9 V lithiumbatteri, bruges til at sende data fra den tilsluttede
Simplify-følersonde tilbage til Simplify-betjeningsenheden. Simplify-følerboksen kan styres fra Simplify-dashboardet og justere
datahyppigheden til de ønskede niveauer.

Simplify Sensor Probe Simplify Sensor Probe er en fugt- og temperatursensor med en unik præcision på +/- 2,0 % i området fra
0-100 % RH og +/- 0,2 °C afvigelse på temperaturmålingerne. Den fås med forskellige kabellængder - 24 cm, 300 cm og 2.000 cm.

Simplify Relay Box Simplify-relæboksen med tre uafhængigt omskiftelige 230 V AC-udgange og en indbygget MID-godkendt
kWh-måler måler det samlede strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. 230 V AC-stikkene kan tændes/slukkes
individuelt fra Simplify-dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand.

Simplify CC4-box Simplify CC4-boksen har fire uafhængige 230 V-stikkontakter og en indbygget MID-godkendt kWh-måler, der
måler det samlede strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. Den kan låses for at opfylde MID-kravene. 230 V ACstikkene kan tændes/slukkes individuelt fra Simplify-dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand.

Simplify Integration Box Simplify Integration Box er specielt designet til integration af Dantherm CDT MKII/III-affugtere i Simplifyløsningen.
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HVAD BETYDER DET FOR EN SKADESSERVICEVIRKSOMHED
Driftsscenarie
Årlige erstatningskrav:

10.000

Affugtere pr. skade:

2 CDT 60

Energiforbrug

1,12 kWh pr. enhed

kWh-pris:

0,2126 EUR (EU-gennemsnit)

Teknikerens timeløn:

27,7 EUR (EU-gennemsnit)

Køreafstand pr. besøg på stedet:

40 km (svarende til 30 minutters arbejde)

Transportomkostninger (brændstof + vedligeholdelse):

0,35 EUR pr. km (EU-gennemsnit)

Grøn

Sparer 100.000 liter brændstof.

Omkostningseffektiv
28 % reduktion af kørsels- og eludgifter.

EKSEMPEL:
En stor hospitalsbyggeplads anvendte +100 affugtere og +150 følerovervågningspunkter spredt over en 18 km lang rute. Uden
fjernovervågning ville en gåtur på ruten have været en ugentlig vandretur, som nemt kunne have kostet en hel arbejdsuge (15
minutter pr. følerpunkt). Med fjernovervågning blev dette gjort på én dag, fordi eventuelle problemområder ville være kendt på
forhånd, så teknikeren blot skulle koncentrere sig om disse steder. Ud over at reducere omkostningerne kan du også flytte dit udstyr
hurtigere til nye projekter.
Med en timepris på 27,7 EUR svarer ovenstående til en besparelse på 147,5 timer eller 4.085 EUR.
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Uden Simplify

Besøg på stedet x

x

x

x

x

1

7

14

21

24

Dag

Tørredage pr. skade:

24

Køreafstand pr. skade:

200 km

Køreafstand pr. år:

2.000.000 km

Behov for affugtere pr. år:

1,333

Samlet antal driftstimer pr. år:

11.667.080 (1.333 enheder kører 24/7/365)

Samlede kørselsomkostninger (løn/transport):

1.392.500 EUR

Samlede energiomkostninger pr. år:

2.780.453 EUR

I alt

4.172.953 EUR

Med Simplify

Besøg på stedet x
1
Dag

x
21

Tørredage pr. skade:

21

Køreafstand pr. skade:

80 km

Køreafstand pr. år:

800.000 km

Behov for affugtere pr. år:

1.176

Samlet antal driftstimer pr. år:

10.301.760 (1.176 enheder kører 24/7/365)

Samlede kørselsomkostninger (løn/transport):

577.000 EUR

Samlede energiomkostninger pr. år:

2.452.972 EUR

I alt

3.009.972 EUR
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