LeekSeek

®

AirManagement

Online Compressed Air Monitoring System

Användarvänligt
Förmånligt prissatt
Information i realtid
Inga flödesmätare krävs
Enkelt rapporteringssystem
Jämföra perioder med förbättringsfaktorer
Kompatibelt med alla fabrikat och modeller

Your one-stop window to Save Energy within your compressed air system!

Standardpaket
LeekSeek® kommunikationsenhet
Mäter upp till 14 st Kompressorer och/eller Torkar
LeekSeek® AirManagement™ Online Software
Tryckmätning

Tillval
Mätning av fler kompressorer
Flödesmätare

Daggpunktsmätning

The LeekSeek® AirManagement™ Online Software

LeekSeek® AirManagement är marknadens mest användarvänliga och prisvänliga
övervakningssystem.
Det är mycket lättnavigerat och enkelt att ta ut värdefulla rapporter från. Systemets
Webbaserade teknologi gör det tillgängligt via alla datorer och mobila enheter med
en webbläsare.
Kompatibelt med alla fabrikat och modeller, oavsett kombinationer. Tekniken
att beräkna flödet i kubikmeter gör det möjligt att installera “Standardpaket” utan
flödesmätare.
Användare med mer än en fabrik kan med ”Grupplogin” direkt på en sida övervaka
fler fabriker samtidigt.
Alla förbrukningsvärden anges både totalt och individuellt per fabrik, samt med
möjlighet att jämföra fabrikers prestanda och dess effektivitetsvärden mellan varandra.
All data hanteras och lagras via LeekSeek’s server med backup varje dag.

Installation

Installationen av hårdvaran och kommunikationsenheten kan utföras av en LeekSeek
tekniker, eller av en auktoriserad partner.

Kontakta LeekSeek för mer information.
Eller skicka ett email till: airmanagement@
leekseek.eu.

Dashboarden är din display i realtid som visar:
• Energi
• Tryck
• Förbrukning
• Kompressorstatus (Av, Lastad eller Avlastad) och energiförbrukning
• Ekonomi, med jämförelse mellan nuvarande och föregående månad
Tidsvyn ger en grafisk bild baserat på valt datum eller tid, med zoomfunktion ner till
per sekund.
Analyser gör det enkelt att ta ut rapporter med jämförbara perioder, med information
så som tex: Energiförbruikning (totalt och per compressor / tork), Förbrukning, Tryck
samt Energi- och totalkostnad av tryckluft. Förbrukningen kan dessutom mätas mot
nyckeltal (”KPI”- Key Performance Indicator).
Analyser gör det också möjligt att få ut kompressorernas av- och pålast under drift för
att utvärdera effektiviteten av dem. Den kraftfulla mjukvaran producerar såväl grafiska
som tekniska rapporter i skärmmiljö och utskrift.
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Inställningar gör det möjlighet att ställa in personliga värden såsom: valuta, kostnad
av enerigi samt kostnad av tryckluft. Inställningar gör det dessutom möjligt att ställa
in personliga notiser såsom: Varning lågt tryck, Varning hög energiförbrukning, etc….
Dessa notiser kan skickas via email eller sms.
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