Trane Extended Start
Fundament för byggnader med hög prestanda

Du har valt den bästa utrustningen
så du förväntar dig topprestanda
Två viktiga steg för att garantera
framgång under första året
1. Kontroll av installationen och
idrifttagandet
De flesta klimatstyrningsfel som uppstår i
början av systemets livslängd visar sig under
första årets drift.
2. Övervakning av viktiga parametrar och
justering av systeminställningar
Övervakning av drift och viktiga parametrar
under första året är av avgörande betydelse,
särskilt under de första inkörningsmånaderna.
Detta säkerställer att din investering integreras
ordentligt i arbetsmiljön, ger bästa möjliga
prestanda och effektiv energianvändning.

Säkerställ god systemprestanda
under första årets drift med
Trane Extrended Start.

Tolv månaders mervärdesservice
Se till att ditt system för klimatstyrning får
en felfri uppstart med Trane Extended Start.
Det är det bästa sättet att kontrollera om

Det finns ett skäl till att du valde ett

installationen är korrekt och säkerställa högsta

system för klimatstyrning från Trane till

möjliga prestanda under det viktiga första

din fastighet. Du ville ha ett avancerat

årets drift.

system med hög prestanda som går att
lita på under kommande år. Men som

Trane Extended Start är ett tillägg som gäller

du vet finns det ett antal installations-

utöver garantin och inkluderar fem nödvändiga

och situationsbetingade variabler som

och tre valbara tjänster. Det skapar en grund

kan påverka ditt systems prestanda,

för systemet, på vilken ett starkt fundament

tillförlitlighet och livslängd.

för en byggnad med hög prestanda kan
byggas.

Grunden för byggnader
med hög prestanda Extended Start – 5 plus 3
5 nödvändiga tjänster

Filterbyten
Filter byts enligt Tranes rekommenda-

Kontroll efter installation

tioner för att maximera flödet och bidra till en

Efter idrifttagning av systemet och

effektiv systemdrift.

under de avgörande första månadernas drift
kommer en fabriksauktoriserad tekniker att
inspektera ditt nya system för att kontrollera
att installation och idrifttagning utförts enligt
fabriksspecifikationer. Alla avvikelser från

3 valbara tjänster

dessa specifikationer kommer att rapporteras.
Vibrationsanalys
Rapport med riktvärden

Första årets drift är en idealisk

Ditt systems viktiga parametrar mäts

tidpunkt för att skapa referensriktvärden. Med

Regelbunden kontroll av enhetens

med hjälp av upphovsrättsskyddad mjukvara

hjälp av dessa referensvärden kan ett spektrum

tillstånd under det första året

som endast finns tillgänglig genom Trane,

av möjliga framtida fel identifieras, exempelvis

säkerställer god prestanda

och en skriftlig rapport framställs till din

feljusterade axlar, lagerdefekter och elektriska

på längre sikt

dokumentation. Denna rapport är en analys

problem.

av din utrustnings aktuella driftegenskaper.
Driftegenskaperna vid installationen kommer

Get connected

att fungera som riktvärden för att spåra

Ett effektivt och prisvärt sätt att

förändringar i prestanda under kommande år.

övervaka din utrustning dygnet runt. Get
Connected fjärrövervakar viktiga larm,

Kontroll av utrustningens tillstånd

tillhandahåller regelbunden verifiering av

En tekniker från Trane kommer att

kommunikationslänk och skapar automatiska

kontrollera din utrustning för att mäta viktiga

aktivitetsrapporter för viktiga larm.

parametrar, justera enhetens styrinställningar
och åtgärda oönskade driftavvikelser.

Utbildning av operatör
En fabriksauktoriserad tekniker

Analys av kylaggregatets olja

kommer att erbjuda utbildning på plats så att

Ett prov från kompressorns olja tas och

din operatör kan bekanta sig med rutinerna

analyseras i vårt oljelaboratorium. Tranes kemister

för bästa möjliga drift och underhåll. Detta

kommer att undersöka provet för spår av metall,

garanterar en säker, tillförlitlig och effektiv

syrahalt och fukt samt framställa en detaljerad

drift av ditt system.

rapport. Om oljeanalysen tyder på avvikelser
kommer vi att rekommendera åtgärder för att
undvika framtida fel och oväntade avbrott.

Säkerhet

Effektivitet

Komfort

Utbud från Trane Services
Trane Elite Start
• Kontroll av installationen
• Teknisk checklista för optimalt idrifttagande
• Verifiering och registrering av inställda driftparametrar

Trane Extended Start
• Fundament för byggnader med hög prestanda
• Mätning av prestanda mot basparametrar
• Övervakning och justering av viktiga systemparametrar

Originaldelar och reparationsservice
• Omfattande utbud av originaldelar
• Toppmodern logistik
• Fabriksauktoriserade servicetekniker

Trane Service Agreement
• Planerat underhåll
• Minimerad stilleståndstid och förlängd livstid för utrustningen
• Minskade driftskostnader

Trane Select™
• Omfattande serviceavtal för klimatsystem
• Förbättrad driftsäkerhet och effektivitet
• Minskade totalkostnader

Trane Controls Services
• Lösningar för hållbara byggnader med hög prestanda
• Systemunderhåll
• Optimering av systemets prestanda

Trane Care™
• Omfattande servicelösningar för byggnader med hög prestanda
• Tillförlitlighet – energi – miljövänliga lösningar
• Ökad komfort och drifteffektivitet

Trane Intelligent Services
• Professionell fjärrövervakning
• Erbjuder lösningar på viktiga driftrelaterade problem
• Administrering av kritiska larmmeddelanden och händelselogg
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