Greyhound i företagsfastigheter- vad är Greyhound?
Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem av fastigheters olika vitala funktioner som tex
belysning, ventilation, temperatur, kompressorer, maskiner, vatten, värmepanna/fjärrvärme, värmepump mm.
Individuella tilläggsfunktioner går att beställa separat. Tex kontroll av passagesystem, larm eller andra önskemål.
Greyhound kopplas in på fastighetens befintliga DUC/PLC och kopplar ihop alla fastighetens befintliga mekaniska och
elektroniska system till ett samlat system.
Den är inte större än en digital-TV box och ger dig grafisk överblick över lokalen och dess befintliga system via webben oavsett
dess geografiska position. Har du fler fastigheter kopplar du in var och en av dessa och övervakar samtliga via webben.
Oavsett om du har en eller flera fastigheter så får du och dina medarbetare full koll på din fastighets status.
Greyhound ger företag med befintligt styrsystem möjlighet att styra fastighetens funktioner från valfri internetuppkopplad
dator, mobil eller surfplatta. Det innebär konkret att du från distans kan ställa in värmesystemet, sätta på och av belysningen,
mäta enskilda objekts energiförbrukning i realtid, aktivt styra ventilation och maskiner. Möjligheterna är oändliga.
Har du inget befintligt styrsystem men önskar ett, då har vi givetvis expertisen och erfarenheten som krävs för att du ska få ett
välfungerande och märkesoberoende system. Med vårt system Greyhound, blir du inte låst till ett visst märke eller leverantör
om något går i sönder, om du vill uppgradera eller bygga ut ditt system.

Optimerar ditt system
Att installera ett modernt styrsystem på din befintliga utrustning tillsammans med Greyhound innebär en betydligt mindre
åtgärd än att byta ut ditt nuvarande fungerande system. Investeringen kan ge så mycket som upp till 20 – 50 % besparing på
din energiförbrukning.
Besparingsmöjligheter varierar från fastighet till fastighet, och kontrolleras genom ett förutsättningslöst besök där vi går
genom er fastighets förutsättningar.
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Varför installera Greyhound på ditt företag?
Företag som äger sin egen fastighet/lokal oavsett storlek på företaget, har ofta en hel del pengar att spara på att optimera lokalens drift i
form av minskade energikostnader. Ofta används upp till 20-50% mer energi än nödvändigt. I vissa fall mer.
Ofta förbrukas energi även när ingen är på jobbet.
Det går så klart att göra flera åtgärder för att spara energi, det innebär oftast att manuellt mäta upp energianvändningen under både
dagtid och nattetid för att identifiera energitjuvarna när personal jobbar, samt när ingen är där. Sen ska det åtgärdas och följas upp.
För att hitta eventuella felaktigheter krävs att driftspersonal är kunnig, motiverad och har tid tillgänglig.
I industrin är oftast belysning, kompressorer, ventilation och vatten stora energibovar.
I vissa fall tillförs värme till fastigheten och är då också en bidragande faktor. ibland är den inte ens nödvändig då man har
överskottsvärme från produktionen som inte tas till vara.
Greyhound övervakar fastighetens alla funktioner dygnet runt per automatik och upptäcker fastighetens energitjuvar.
Den ger dessutom en enkel överblick över fastighetens drift i realtid på ett samlat ställe.
Greyhound larmar dig eller din fastighetsskötare automatiskt via SMS/EPOST om något i fastighetens system inte fungerar som det är
tänkt. Greyhound gör dig uppmärksam på driftsstörningar i ventilation, felaktigt tryck/värme ut till radiatorerna eller om värmepannan
inte fungerar optimalt.
Även om man har en vaktmästare som fixar saker är det inte alltid lätt att upptäcka alla brister med blotta ögat alternativt tar det tid innan
någon upptäcker det. I vissa fall innebär det att anläggningar går i sönder helt i onödan.
Med Greyhound installerat blir du direkt medveten om problem uppstår.
Greyhound är enkel att installera, och du kan expandera eller bygga om ditt system när du vill då den är märkesoberoende.

Greyhound sparar ditt företag miljö, tid och pengar med automatik.
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Hur fungerar Greyhound i industrin?
Via fastighetens DUC/PLC övervakar Greyhound alla system i byggnaden, oavsett om det är mekaniskt eller elektriskt.
En fristående Greyhound ger tex den mindre industri/lackerings verkstaden som vill ha en enkel och kostnadseffektiv åtgärd, full koll på sin
fastighets energiförbrukning och att systemen fungerar som de skall.
Kombineras Greyhound med ett mindre styrsystem så ges möjligheten att automatiskt styra värmesystemet, ventilationen, maskiner och
kompressorer aktivt, och ni kan dessutom göra önskade inställningar från distans via webben.
Större företag inom tex tillverkningsindustri med större anläggningar och avancerad styrning av sina system, kan enkelt koppla in en eller
flera Greyhoundenheter och få fullständig koll på fastighetens drift via webben.
Det hjälper dig att optimera fastigheten så att precis den mängd energi som är nödvändigt för fastigheten används. Inte mer och inte
mindre.
Greyhound gör ett strukturerat och systematiskt energiarbete enkelt, och ger en helhetssyn och en långsiktighet som är nödvändigt för att
ta rätt beslut om investeringar i verksamheten.
En investering som medför en lägre energianvändning är ofta mycket lönsamt och kan återbetala sig på kort tid. Verksamheten får lägre
kostnader för energi, bättre kontroll på produktionsprocesser men också en bättre arbetsmiljö för de anställda.
Att energieffektivisera kan idag också ha betydelse för hur kunder och intressenter uppfattar din verksamhet.
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Greyhound, när du vill ha koll på läget.
För att ni direkt ska kunna börja spara pengar och få övervakning av fastigheten utan stora
initiala investeringskostnader är Greyhound utformat som en tjänst där Greyhound ingår
under hela abonnenttiden.
Med Greyhound är det smidigt att komplettera med styrsystem efterhand,
vilket ger frihet åt er att välja vilka tjänster/funktioner ni är intresserad av.

I abonnemanget ingår:
• Realtidsövervakning av fastigheten, samt möjlighet att koppla driftslarm till
mail/mobil/surfplatta för enkel skötsel av lokalen var du än befinner dig
• Livstids materialgaranti av Greyhound, samt möjlighet att byta ut och uppgradera
hårdvaran under abonnenttiden
• Senaste tillgänglig mjukvara för din enhet

Fördelar med Greyhound
• Enkel överblick
• Fullständig kontroll över fastigheten
• Möjlighet att koppla ihop flera fastigheter
• Alla funktioner samlat i ett system
• Automatisk larmhantering
• Stöd för de allra flesta system
• Enkelt att uppgradera systemet efter hand

• Support
• En övergripande bild av systemet
• Individuellt gränssnitt för webben

• Låg uppstartskostnad
• Sparar miljö, tid och pengar

Vill ni också testa vår tjänst, eller önskar ni ett förutsättningslöst besök?
Tveka inte att kontakta oss för mer information eller om du har frågor.
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