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STRANDMØLLENS
OVERVÅGNINGSSYSTEM

SOS – STRANDMØLLENS
SOS – Strandmøllens Overvågnings System til tanke og centralanlæg
Strandmøllens tankovervågningssystem – SOS giver
os mulighed for at følge dit forbrug af gas og sikre dine
leverancer.

SOS er en GSM og webbaseret overvågningsløsning,
der er med til at give dig stabilitet, tilgængelighed og
sikkerhed i din gasforsyning.

For nogle virksomheder er tilgængeligheden af gas,
afgørende for kontinuerlig drift i produktionen. For
hospitaler kan et svigt i gasforsyningen, have katastrofale
følger.

Dine tanke og centraler bliver koblet op via SOS, således
at Strandmøllen kan følge dit forbrug. Din installation
bliver defineret med en minimumbeholdning. Dette betyder, at vi får en alarm, når indholdet af gas i dit anlæg
er nået et foruddefineret minimum.

Via GSM signalet kan Strandmøllen løbende holde øje med indholdet i dine tanke og centraler. Informationen
behandles i Strandmøllens kundeservice- og logistikcentre, der sørger for de nødvendige handlinger.
Oversigten giver online oplysninger om:
• Tankindhold
• Tanktryk
• Minimum indhold
• Indikation af behov for nye leverancer
SOS har blandt andet følgende andre funktioner:
• Mulighed for SMS service
• Valgfri alarm opsætning
• Log på tank og brugerniveau
• Indhold og tryk vises pr. enhed.
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OVERVÅGNINGSSYSTEM

SOS giver endvidere mulighed for i grafisk fremstilling, at få vist forbrug på et specifikt anlæg.
Du kan på den måde nemt følge med og eventuelt se, hvilken indflydelse ændrede processer har på dit forbrug.
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Gas er ikke bare gas
Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter
i 100 år.
Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller
serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde
et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik
og rådgivning.
Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske
producenter om levering af specielle produkter.
Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:
• Jern og maskinindustrien
• Sundhedssektoren
• Levnedsmiddelvirksomheder
• Laboratorie- og farmaceutisk industri
• Procesindustrien
Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder,
at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.
Strandmøllen har i dag mere end 150 ansatte fordelt i Danmark og
Sverige.
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