
Fjernovervågning af kritisk infrastruktur
100% tryghed med Coromatics alarmsystem CAMS

B R O C H U R E



Systemet taler således sammen med de mest gængse 
målesystemer på markedet og tilkobles uden problemer 
UPS-anlæg, køleanlæg, sprinkleranlæg, generatorer og 
brandalarmer. Coromatic står altid for konfigurering og op-
sætning – og sammen med jer finder vi den mest optimale 
overvågningsløsning. 

Diagnosticering og optimering 
Det er ikke kun hændelige uheld og utilsigtede hændelser, 
som CAMS kan indrapportere. Alarmsystemet er også i 
stand til at opsamle data til analyse og optimering af dit 
forretningskritiske anlæg til gavn for både klima og bund-
linje. Skulle en analyse af køleanlægget for eksempel mod 
forventning vise, at der med fordel kan justeres på tempe-
raturen i anlægget, så kan der være mange penge og energi 
at spare. 

Service- og driftsikringsaftale 
Med en service- og driftsikringsaftale sammen med CAMS 
får du mere end bare tryghed. For frem for selv at stå for 
opgaven, hvis uheldet er ude, så kan du med hjælp fra 
Coromatic driftsikringsaftale vide dig sikker på, at vores 
uddannede og kompetente teknikere er på pletten ved selv 
de mindste udsving. Alle alarmopkald går til vores døgnbe-
mandede alarmcentral, hvor vores teknikere sidder klar til 
at tage sig af korrigerende vedligehold døgnet rundt. Som 
standard følger vi op med planlagte gennemsyn og vedlige-
hold og giver adgang til vores servicerapporter.

Ingen systemer er ufejlbarlige. Det gælder også forretningskritiske 
funktioner og anlæg, som serverrum og datacentre. Skulle skaden 
ske, er det derfor helt afgørende, at der reageres prompte, så 
driften sikres hurtigst muligt. Med Coromatics skalerbare alarm- og 
monitoreringssystem CAMS sikrer du driften af dine anlæg 24/7 året 
rundt – også hvis uheldet er ude. 

Hos Coromatic har vi specialiseret os i at 
sikre, at virksomheder og organisationer 
kan opretholde deres forretning uden 
afbrydelser. Vi er førende leverandør i Nor-
den af løsninger til kritisk infrastruktur, 
herunder serverrum og datacentre. Vores 
services og løsninger tæller nødstrøm, 
køling, sikring og fjernovervågning mm. 

Sikker overvågning 24/7
Med vores alarmsystem Coromatic Alarm 
& Monitoring System, i daglig tale CAMS, 
fremtidssikrer vi vores kunders forretnings-
kritiske anlæg mod utilsigtede hændelser 
og skader 24/7. Det gælder uanset, om 
fejlen skyldes eksterne påvirkninger fra 
fugt og brand til strømnedbrud eller interne 
problemer såsom systemfejl og lækager. 

Skalerbart til et hvert behov
CAMS er Coromatics helt unikke og fleksible 
alarmsystem, der giver kontrol og overblik 
over kritisk infrastruktur. Systemet består 
af moduler, der kan skaleres og konfigu-
reres efter behov. Uanset størrelsen på dit 
anlæg, og i hvilken udstrækning der ønskes 
overvågning, så kan CAMS tilpasses din 
forretning. 

Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres forret-
ning uden afbrydelser. Som den førende leverandør af løsninger 
til Critical Facilities, for eksempel datacentre, er vi garantien for 
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.
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Unikke fordele ved CAMS
• Kan skaleres og tilpasses 100% efter behov 
• Baseret på sikker og krypteret GSM-teknologi
• Konfigureret af Coromatic
• Taler sammen med det mest gængse måleudstyr
  på markedet
• Består af både digitale og analoge signaler

Fordele ved CAMS inkl. driftsikringsaftale 
• Alle alarmopkald går til døgnbemandet alarmcentral 
• Teknikere til korrigerende vedligehold sendes ud 24/7
• Planlagt vedligehold udført af Coromatics teknikere 
• Lovpligtig rapportering og adgang til standard 
  servicerapporter
• Tilvalg: compliancerapportering, tekniske 
  risikovurderinger, systemoptimeringsvurdering og
  fast tekniker 

Om Coromatic 
Coromatic sikrer, at organisationer kan opretholde deres 
forretning uden afbrydelser. Som den førende leverandør 
af løsninger til kritisk infrastruktur er vi garantien for 
kontinuerlig strømforsyning og datakommunikation.

”Vi har et godt og langvarigt 
samarbejde med Coromatic. 
De har leveret flere løsninger 
for os, blandt andet et helt nyt 
datacenter. Hvis noget går galt 
i anlægget, så kan vi altid regne 
med, at Coromatics teknikere 
står klar til at afhjælpe 
problemerne. De ved godt, 
hvor essentielt det er, når man 
driver forretningskritisk it-
virksomhed.”

– Martin Dalum, 
Data Center Manager & Solutions 
Architect hos Netic



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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