
Serviços de Edifício Conectado

Obtenha uma abordagem mais proativa 
para manter e otimizar seu edifício. 
Usando os dados do seu prédio e 
as análises da Trane, você obterá 
dashboard no Trane Connect™ que o 
ajudarão a entender o desempenho 
do seu prédio. Também podemos 
estabelecer uma linha de base de uso 
e custo de energia, porque o primeiro 
passo para a melhoria é saber onde as 
coisas estão atualmente.

Veja as oportunidades em seu sistema.

Um ponto de vista orientado a dados…   

 Combine análises de energia e HVAC para identificar e resolver 
problemas

 Use o acesso remoto para conveniência, tranquilidade e solução de 
problemas remota quando necessário

 Identifique, acompanhe e meça os resultados usando as ferramentas de 
fluxo de trabalho Trane Connect

• Complemente as visitas no local 
com inspeções remotas para 
rastrear equipamentos com mais 
frequência e medir tendências.

• A conectividade digital direta 
do equipamento permite acesso 
remoto.

Serviço Mecânico 
Conectado

• Combine análises de energia e HVAC 
para descobrir oportunidades para 
otimizar seu edifício.

• Priorize o trabalho de serviço com 
base no retorno do investimento (ROI).

• Veja tudo e mantenha a comunicação 
bidirecional com sua equipe de contas 
Trane via Trane Connect™.

Serviço de Edifício 
Conectado

• Consulte sua equipe de contas da 
Trane para alinhar seu edifício à 
estratégia de sua organização.

• Use o Trane Connect para 
fortalecer a liderança 
organizacional.
• Transparência
• Planos de ação
• Métricas tangíveis

Serviço Inteligente
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Receba feedback contínuo do seu 
sistema HVAC. 
Os Serviços de Edifício Conectado conecta seu prédio 
à nuvem para aplicar a análise do sistema. A Trane 
oferece uma maneira de “ver” o que não é fisicamente 
evidente usando dados de tendências ilustrados por 
meio de dashboards no Trane Connect™. É um nível 
mais profundo de informações que permite que você 
entenda o que está acontecendo no nível do sistema, 
para que os técnicos possam abordar as causas raiz 
em vez dos sintomas. Você obterá mais retorno do seu 
orçamento de serviço.

Mude os processos de trabalho para 
melhorar.
Os Edifícios Conectados fornecem dados em tempo 
real por meio de análises baseadas em nuvem. Os 
Serviços de Edifício Conectado permitem a solução de 
problemas remota fornecendo mais fatos para avaliar 
as decisões operacionais e as trocas de serviço/
manutenção. Os técnicos finalmente encontrarão mais 
tempo e recursos para se concentrar em melhorar os 
resultados de desempenho - e deixar no passado o 
trabalho reacionário.

Trabalhe pelos números. 

 Priorize as ações dos técnicos de serviço com base nas projeções de ROI

 Conheça os custos indiretos de NÃO atuar em problemas sinalizados

 Monitore o progresso com base em suas prioridades por meio de relatórios e gráficos personalizados

Como posso entender o que está causando que meu prédio use energia excessivamente? 
Observe o desempenho do sistema de forma holística com os Serviços de Edifício Conectado.


