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Internet of Things för 
kontroll av inneklimatet



SwegonSwegon ConnectConnect
Inneklimat ur ett molnperspektivInneklimat ur ett molnperspektiv

Internet of things handlar om kommunikation mellan 
produkter och användare via internet. Swegon Connect 
gör ditt inneklimat tillgängligt, oavsett tid och plats, 
givetvis omgärdat av en gedigen säkerhetslösning.

Ett hälsosamt, bekvämt och energieff ektivt inneklimat är bra 
för alla. Regelbundet underhåll och kontinuerlig övervakning är 
avgörande för systemets livslängd och skick samt inneklimatets 
kvalitet.

Efterfrågan på fjärranslutning ökar ständigt för att hantera dessa 
behov. Med Swegon Connect erbjuder vi en fl exibel tjänst för 
övervakning, styrning och loggning med möjligheter till eff ektivare 
underhåll, utökad support och förenklad garantihantering.

Kundportal
Swegon Connect är en molnbaserad tjänst där all kommunikation 
mellan produkter och användare anpassas och hanteras. I kund-
portalen hanterar användaren anslutna system och produkter, 
samt ansluter nya.

Säkerhet
Varje Swegon Connect har ett unikt säkerhetscertifi kat för 
högsta skyddsnivå. Routerns interna brandvägg förhindar trafi k 
mellan den mobila anslutningen och andra nätverk i byggnaden.

Kundportalens krypterade webbsida kräver inloggning med 
unika användaruppgifter. Anslutna inneklimatprodukter skyddas 
ytterligare av separata inloggningsförfaranden.

Swegon Connect erbjuder...

Snabb uppstart och 
enkel drift  med mobil mobil 
fjärranslutningfjärranslutning

Trygghet och 
säkerhet med 
inbyggd brandvägginbyggd brandvägg

Minimal administration 
med inkluderat inkluderat 
mobilabonnemangmobilabonnemang

Swegon Connect möjliggör...

Minskade kostnaderMinskade kostnader
för service och 
underhåll

Minimala stopptiderMinimala stopptider
samt ökad ökad 
kundnöjdhetkundnöjdhet



Inte överallt - men över hela världen
Swegon Connect erbjuder global kommunikation för 
företag och projekt, ovasett storlek och placering.
Tjänsten skapar möjligheter att hantera inneklimatsystem och 
produkter – i rummet bredvid eller på andra sidan jorden.

Swegon Connect fungerar i de flesta delar av världen, utan 
skillnader i datatrafik eller kostnad. Ett anpassat 24-månaders 
abonnemang för mobil uppkoppling ingår, vilket kan förlängas 
eller anpassas efter behov. Kartan nedan ger en täckningsöversikt.

Swegon Connect



Swegon Teknik
Med båda fötterna på jorden och full kontroll bland molnenMed båda fötterna på jorden och full kontroll bland molnen

Swegon Connect och Swegon Teknik ger en oslagbar 
kombination. Resultatet blir maximal säkerhet 
och tillförlitlighet för dig som kund, och samtidigt 
energieffektiva system och hälsosamt inneklimat.
 
Swegon Tekniks kvalificerade tekniker är specialiserade på att 
justera, driftsätta, reparera och underhålla inneklimatsystem. 
Med stark organisation, och ett nätverk med såväl global som 
lokal närvaro, finns vi alltid i din närhet.

En win-win-kombination

1 Tillförlitliga system och hälsosamt inneklimat

2 Maximal energieffektivitet och återvinning

3 Kostnadseffektivt underhåll och service

4 Minimal miljö- och klimatpåverkan

När Swegon Teknik kombineras med Swegon Connect förstärks vårt 
erbjudande och kundnärvaro ytterligare. Förebyggande underhåll 
underlättas, såväl som service och felsökning samt ökade möjligheter 
att ge snabb och korrekt support. Detta tack vare att man på 
distans kan avgöra om något behöver åtgärdas, vad som behöver 
åtgärdas, vilka verktyg och reservdelar som kan behövas osv.

Vi är övertygade om att Swegon Connect är en tjänst som passar 
de flesta projekt, stora som små. För vissa marknader finns även 
möjligheten att hyra Swegon Connect för stöd vid planerade 
insatser som driftsättning, felsökning, övervakning med mera.



Användningsområden
Swegon Connect finns tillgänglig i flera olika 
varianter. Integrerad som en del i några av Swegons 
systemprodukter eller som fristående tillbehör.

WISE
WISE är Swegons system för behovsstyrning av inneklimatet. I 
samband med systemet presenteras begreppet DCIC eller Demand 
Controlled Indoor Climate, och erbjuder en komplett lösning för 
hela inneklimatet - luftburet och vattenburet, var för sig eller i 
kombination. Systemet mäter närvaro, luftkvalitet och temperatur 
för att garantera optimal komfort och luftkvalitet till minimal 
energiförbrukning.

Swegon Connect kan levereras som en del i WISE-systemet, eller 
beställas i efterhand till redan befintligt system.

Fristående tillbehör
Swegon Connect erbjuds som tillbehör till samtliga Swegons 
produkter med inbyggd webbserver. Tjänsten kan beställas i 
samband med order eller i efterhand till redan befintlig produkt 
eller system.

GOLD och COMPACT är exempel på produkter som fungerar 
alldeles utmärkt tillsammans med Swegon Connect.
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Swegon Connect i praktiken
När luften inte räckte till kunde familjedagen räddas på 
distans med Swegon Connect.
När Hjalmarsson Fastigheter skulle anpassa en av sina fastigheter 
för en ny hyresgäst tog man hjälp av Klimat och Elservice i 
Dalarna för projektering och installation. 

Hyresgästen, Södra Dalarnas Sparbank, hade höga krav på bra 
inneklimat och valet föll på en systemlösning från Swegon med 
flertalet WISE-system och GOLD luftbehandlingsaggregat. För 
att ha full kontroll på det avancerade systemet valde man även att 
installera föregångaren till dagens Swegon Connect.

Hela systemlösningen sattes på ordentliga prov lördagen innan 
banken skulle öppnas för kunder. Bankens anställda med sina 
familjer var inbjudna till en förhandsvisning av de nya lokalerna. 
Många var intresserade och bankens lokaler fylldes snabbt med 
folk, mer än det brukar vara en normal dag på banken. 

Det var lördag, och ingen vanlig arbetsdag, och inneklimatet var 
ställt på lågfart. Lokalerna blev snabbt varma och luften dålig. 
Stig Hjalmarsson som ansvarar för fastigheten tog kontakt med 
Swegon och bad om råd. Med Swegon Connect i byggnaden 
kunde man ansluta till systemet på distans och snabbt sätta det i 
normal drift och festen var räddad.

Stig Hjalmarsson, 
Hjalmarssons Fastigheter



Uppkopplat inneklimat från Swegon

Brf Klockbojen, Stockholm
Föreningen valde att installera Swegon Connect och koppla upp de två 
GOLD-aggregat man hade installerat sedan tidigare. På detta sätt kan 
man nu enkelt övervaka och styra ventilationen. Föreningen har även 
sett stora fördelar att snabbt få rätt support och hjälp från Swegon vid 
service och löpande underhåll.

Kv. Bryggeriet, Sundsvall
Swecos kontor i Sundsvall har behovsstyrt inneklimat, baserat på 
Swegons WISE-system. WISE Parasol, WISE Damper, WISE OCS 
och WISE IORE är exempel på installerade produkter och tillbehör. 
Systemet styr även byggnadens befintliga radiatorer.

Swegon Connect användes flitigt under driftsättningsfasen av projektet, 
vilket minskade behovet av tekniker på plats. Anpassningar av systemet 
underlättades även då det var möjligt att utföra en hel del arbete på distans.

Swegon Connect är nu en viktig del för att bibehålla kostnadseffektiv 
drift samt service och underhåll.

Annaberger Straße, Chemnitz
Seniorboendets lägenheter försörjs av ett GOLD-aggregat som 
levererats och driftsatts i ett tidigare skede. I efterhand valde man att 
komplettera systemet med en Swegon Connect för att kunna fjärrstyra 
och övervaka. 

Denna lösning skapar möjligheter för Swegon att ge snabbare och mer 
riktad support, utan att behöva resa. Detta sparar inte bara tid och 
pengar utan ger även en minskad miljöpåverkan.

Swegon Connect har många användningsområden och 
passar i många olika applikationer, projekt, system, 
byggnadstyper etc. Här följer några några exempel.

Besök swegon.com/SC-demo för att testa vår demo-byggnad via Swegon Connect!
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We make every breath count.




