
Serviços Inteligentes

Precisa de ajuda para otimizar 

verdadeiramente seus sistemas de edifício 

para economizar tempo e custos? A Trane 

pode ajudar. Por meio de um relacionamento 

consultivo com a Trane, você se reunirá 

com seu gerente de contas em intervalos 

definidos ao longo do ano para saber o que 

precisa, definir metas para seu edifício, 

definir KPIs e elaborar um plano para chegar 

lá. Os Serviços Inteligentes combinam o 

conhecimento da Trane em sistemas HVAC 

e energia, juntamente com a experiência 

de nosso pessoal para fornecer e medir os 

resultados mais importantes.

Opere seu prédio de forma mais estratégica.

A consultative approach toward…   

 Planejamento de sustentabilidade (descarbonização, redução de energia, conformidade 

regulatória)

 Gestão de energia (descontos e incentivos de serviços públicos, estratégias de controle)

 Planejamento de CAPEX (manutenção diferida e estratégias de substituição)

 Análise de geração no site (solar, cogeração, armazenamento)

 Otimização do sistema (equilíbrio entre conforto, energia e conformidade) 
Aplica métodos, incluindo otimização de controles avançados, armazenamento de 
energia, análise da planta do chiller, otimização do sistema do lado ar

 Análise de tarifa de energia (revisar tarifas, identificar oportunidades de melhoria)   

• Complemente as visitas no site 
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 comunicação 
bidirecional com sua equipe de contas 
da Trane via Trane Connect™.

Serviço 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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Solidez financeira, sustentabilidade, 
engajamento dos funcionários… 
Os edifícios afetam o quadro maior. Os especialistas da 
Trane podem ajudá-lo a alinhar melhor as operações do 
edifício para atender à sua estratégia organizacional. 
Você verá os fatos concretos necessários para direcionar 
mudanças mensuráveis   e fornecer ferramentas para 
compartilhar resultados com as partes interessadas.

Reúna a equipe.
Os funcionários se sentem engajados e os resultados 
são melhores quando todos se sentem conectados 
à sua missão. Nossa interface de usuário, Trane 
Connect™, fornece transparência de dados que 
orienta seus processos de decisão, identifica itens de 
ação prioritários, acompanha o progresso e mede os 
resultados.

Abordagem Consultiva da Trane 

Formando Edifícios. Mudando Mentalidades.

Como posso transformar meu prédio em um ativo estratégico? 
Lidere a mudança do topo com os Serviços Inteligentes.

It starts with a 
collaborative discussion: 
we listen to understand 

your objectives and 
define KPIs

Colete dados 
e informações 

relevantes.
Quais métricas 

são importantes 
para você?

Que estão 
nos dizendo 

os dados?

Aconselhá-lo 
sobre soluções 

baseadas em 
resultados.

O que você quer 
alcançar?Começamos com uma 

discussão colaborativa: 
ouvimos para entender seus 

objetivos e definir KPIs. Avalie os 
problemas de 

desempenho e as 
causas-raiz.

Forneça 
resultados e 

métricas que os 
comprovam.


