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Honeywell Connected Life Safety Services är navet i brandsäkerhetsanläggningen
och möjliggör full visuell kontroll över brandsäkerheten. CLSS-plattformen utgörs av
både hårdvara och mjukvara i harmoni framtagen för att ge rätt information i rätt tid.
Vill ni;
effektivisera installationen, öka produktiviteten vid servicebesök eller ha systemrapporter som ger komplett överblick, då är CLSS är det självklara valet för er.
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Industriledande systemlösningar
Smidiga justeringar under installationen
Med autentiserad förbindelse till ert brandlarmsystem via CLSS Gateway möjliggörs
snabbare och exaktare installationer. CLSS
möjliggör en tidseffektiv driftsättning med test
och enhetsverifiering - oavsett geografisk
placering.

Tydliga rapporter
CLSS data, säkert lokaliserad i molnet, lagrar
allt som inträffar i anläggningen med information om när och om vad som inträffat. Lagringen inkluderar teknikerns underskrift efter
eventuellt utfört arbete. Rapporter finns alltid
tillgängliga när som helst, var som helst.

Snabbare kvartalsprov och tydliga
resultat vid systemtest
Med CLSS blir avprovningar mer effektiva,
snabbare och säkerställer att alla enheter
som skall testas inkluderas. CLSS tillåter flera
tekniker att ansluta sig simultant till systemet
vilket spar tid.

Skalbart - CLSS växer med er verksamhet
Allt eftersom er verksamhet expanderar
förändras era unika behov. CLSS utvecklas
löpande med nya innovativa funktioner som
säkerställer full skalbarhet för att följa era
behov och myndigheternas brandsäkerhetskrav.

CLSS cloud

CLSS Gateway

Brandlarmcentraler
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CLSS molnbaserade tjänst är en
självklar lösningen för tillförlitlig
brandsäkerhet och ger nya möjligheter för säkerhetsansvariga
samt anläggningsskötare

Vi förstår vikten av ett starkt förtroernde
CLSS ansluter mot en Notifier brandlarmcentral och identifierar samtliga
brandlarmcentraler i nätverket. CLSS
verifierar att anläggningen har avsedd
funktion samt att den avprovats enligt
plan. Detta ökar ert totala säkerhetsförtroende för brandlarmsystemet.

CLSS erbjuder brandsäkerhet via ett
användarvänlig och smidig gränssnitt
CLSS plattformen gör detta genom
att erbjuda både ett webbgränssnitt
och en mobilapplikation med ett
innovativt gränssnitt.
CLSS bygger på en tillförlitlig integration som säkerställer tillgängligheten till samtlig data.

TYDLIGT

CLSS ger en tydlig överblick av
systemets status. Detta reducerar
kostnaden för underhåll, säkerställer optimal prestanda samt
garanterar en effektiv och godkänd
anläggning.

CLSS reducerar kostnader och förenklar
CLSS plattformen har utvecklats
med tidsbesparing som ett viktigt
ledord. CLSS har försetts med en
rad funktioner för att effektivisera
tiden vid brandlarmspanelen.

CLSS hittar felkällan
- ökar säketheten och effektiviteten
Informationen genererad av CLSS
skapar en klar bild över vad som
sker i systemet i realtid. Detta ger
möjlighet att utföra korrekta åtgärder
i ett tidigt stadium för att minimera
ett eventuellt kostsamt driftstopp i
verksamheten.

INTELLIGENT

CLSS presenterar data på ett
användarvänligt och tydligt sätt
vilket möjliggör ett proaktivt
arbetssätt och underhåll.

CLSS överblickar systemet
- ligger alltid steget före
CLSS ger Notifierpartners möjlighet
att identifiera uppgraderings- eller
potentiella förändringsbehov.
CLSS gränssnitt och tydliga rapporter
säkerställer att ni snabbt och enkelt
kan verifiera att systemet presenterar
på topp.

CLSS förädlas löpande
- nya funktioner och värden till kunden
CLSS utökas löpande för att erbjuda
nya och effektiva funktioner som
låter er växa med ert Notifier brandlarmsystem.
Allt för att trygga liv och egendom i
er vardag.
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Erbjudande
UNDERLÄTTAR FÖR TEKNIKER. DRIFT- OCH
PRODUKTIONSSTOPP FÖRHINDRAS PÅ PLATS

CLSS ger servicepersonal en klar bild på anläggningens status
före de åker ut på plats. Detta ökar möjligheten att snabbt
utföra korrekta åtgärder.

VISUALISERAR SAMTLIGA UTFÖRDA TESTER
OAVSETT GEOGRAFISK PLACERING

CLSS ger djupgående insikt om varje enhet, byggnad, kund
och plats. Systemstatusinformation skapar förutsättningar för
effektiv service och en tydlig överblick i realtid.

EFFEKTIVARE INSTALLATION OCH ÖVERLÄMNING

CLSS erbjuder trygghet. Information i realtid från Notifier
brandlarmsystem, direkt till mobiltelefon eller webbplattform.

PROAKTIV BERÄKNING AV ERFORDERLIG
SERVICEPERSONAL INFÖR PLATSBESÖK

CLSS plattformen möjliggör ett förenklat testprocessflöde
vilket reducerar såväl onödigt spring till centralpanelen som
antalet tekniker.

RAPPORTER ÖVER SAMTLIGA TESTER OCH
KVARTALSPROV FÖR ANLÄGGNINGSÄGARE

CLSS fjärranslutning av brandlarmsystemet möjliggör en tydlig
överblick över ert system och ger access till samtliga rapporter
som skapats vid avprovningar.

Kontakta er närmaste Notifier återförsäljare:
www.notifier.se

