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Övervakning 24/7
Ett system möjliggör också att det går 
att övervaka och följa upp anläggningens 
funktionalitet över tid. Det kan t.ex. ofta 
vara viktigt att identifiera oönskade 
driftmönster som är kritiskt för 
anläggningens ingående utrustning 
– där en anläggning utan system för 
driftövervakning i bästa fall kommer vara 
övervakat när kundens driftpersonal 
arbetar. Driftlarmet håller istället koll på 
anläggningen 24/7.

Vår lösning med Corovision
Rekommenderad lösning med Corovision 
och som skapar trygghet för kunden 
innebär att vi utformar en helhetslösning 
för driftlarm och övervakning utifrån 
kundens specifika behov.

För att undvika att eventuella driftstörningar i en anläggning ska kunna 
leda till stora problem och få allvarliga konsekvenser – så behövs ett 
system för driftövervakning för att säkerställa att nödvändiga åtgärder 
hinner utföras i rätt tid. Ett driftövervakningssystem ger en övergripande 
status för anläggningen – där normala nivåer indikerar att allt är 
normalt och att andra avvikande nivåer genererar varningar eller larm 
som berättar att någonting behöver ses över och hanteras.

Driftlarm och övervakning 
med Corovision

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för 
verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Tillsammans med kunden ser vi till att identifiera 
vilka behov som finns för anläggningen och med PLC-
programmering kan vi ta fram en funktionalitet som 
möjliggör en komplett övervakning av anläggningen som är 
säker, skalbar och kostnadseffektiv. 

Vår lösning möjliggör även kommunikation till vår 
intelligenta molnplattform Operation Center som övervakar 
och ger insyn i den verksamhetskritiska infrastrukturen 
genom visualisering av uppsatta KPI:er, smart 
larmhantering med rådgivning och support.

Coromatic planerar, designar och levererar en komplett 
helhetslösning avseende driftlarm och övervakning för er 
anläggning. Vi har kompetens inom kommunikation och 
kan utföra felsökning, åtgärder och underhåll i befintliga 
system. Vi levererar projekt, entreprenad och service i vårt 
åtagande.

Vår lösning möjliggör även 
kommunikation till vår intelligenta 

molnplattform Operation Center 
som övervakar och ger insyn 

i den verksamhetskritiska 
infrastrukturen.



Coromatic säkerställer 
att organisationer kan 
driva sin verksamhet 
utan avbrott 24/7.

Vi tillhandahåller hög  tillgänglighet 

och produktivitet. Genom oavbruten 

drift räddar vi liv och optimerar 

energianvändningen för minsta 

möjliga miljöpåverkan.
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Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för 
verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och 
produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, 
och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.


