
Quest Elite Services  
além dos controles 

Análise energética de todo o edifício   
O Quest realiza uma análise do consumo de 
energia, desempenho mecânico e operação do 
subsistema elétrico no edifício. Em seguida, são 
feitas recomendações em operações, tecnolo-
gia e equipamentos. 

Monitoramento de sistemas   
O Quest oferece serviços de monitoramento 
24/7 para garantir que o sistema funcione cor-
retamente e as catástrofes sejam evitadas. 

Coordenação de manutenção   
O Quest trabalha diretamente com os seus téc-
nicos de manutenção para remediar situações 
de alarme. 

Otimização energética    
O Quest gera relatórios mensais regulares 
delineando o desempenho energético do 
edifício e fornece recomendações de ajuste (ou 
efetua os ajustes diretamente) para maximizar 
a economia. 

Relatório de desempenho   
O Quest analisa o desempenho mecânico, de 
iluminação e de energia do edifício e cria um 
relatório adequado para a gestão. 

O Quest Elite Services é um recurso completo para 
garantir a conformidade com os objetivos sociais 
e garantir o máximo desempenho da instalação e 
da gestão de forma consistente. Tudo a um preço 
adequado para os orçamentos de um setor comercial. 

Conjunto de serviços 
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Negociação e verificação do lado do suprimento  
A interface do Quest acomoda informações at-
uais das instalações para feedback e verificação 
imediatos. 

Resposta à demanda   
O Quest avalia sua demanda de energia e trabal-
ha com você para aproveitar o melhor programa 
disponível de resposta à demanda. 

Garantia estendida   
O Quest fornece uma opção de garantia para 
hardware instalado por todo o período do Quest 
Elite Services. 

Confirmação de sustentabilidade   
O Quest calcula as emissões e o impacto de 
carbono do edifício para garantir a conformidade 
com as normas de sustentabilidade. .

Compatível com sistemas legados de edifícios  
Estes serviços vão além dos Controles Quest e 
estão disponíveis para a maioria dos sistemas lega-
dos abertos de edifícios.  


