Gebouwen Beheer Systemen

Oplossingen voor gebouwen
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Iemand, bijvoorbeeld de facility manager, moet het hele
gebouw beheren en bewaken; het ideale hulpmiddel
hiervoor is een Trend-systeemsupervisor – één van de
verschillende opties van de besturingsinterface. Omdat het
systeem eenvoudig kan worden aangesloten op diverse
andere apparaten, kan de supervisor ook worden gebruikt
voor het bewaken van andere disciplines dan de HVACinstallatie, zoals de verlichting en de liften.
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