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• Guard

• Guard FDV

• Integrasjoner



Bergen

Ski

Vara

Sandefjord

Hvem er Guard ?

✓ Vi har hovedkontor i Sandefjord, med kontorer i Porsgrunn, Ski, Bergen, Arendal og SWE: Vara & Vesterås

✓ Vi lever og ånder for automasjon og integrasjon

✓ Vi har over 90 ingeniører innen automasjon

✓ Vi har enn 30 års erfaring i å lage «skreddersøm» løsninger i samarbeid med kunden

✓ Vi er i kraftig vekst med en omsetningen i 2016 var på ca. 180 MNOK med AA rating

✓ Vi har partneravtaler med Schneider, Rockwell, Siemens og ABB

✓ Vi er en systemintegrator med ca. 130 meget motiverte og 

kompetente medarbeidere

Porsgrunn



✓ Vår gjennomføringskraft skal sikre pålitelige og integrerte løsninger som bringer våre 
kunder inn i morgendagen

Forretningside

✓ Våre kunder skal være så fornøyde at de anbefaler oss til andre…….

✓ Vi skal være best på det vi gjør
✓ Vi skal ha de beste medarbeidere
✓ Vi skal levere de smarteste og sikreste løsninger
✓ Vi skal være de mest effektive



Vann og miljø

Industri MaskinbyggereSmarte Bygg

Forretningsområder

✓ Driftskontroll i ca 120 kommuner, inkludert Oslo
✓ Mer enn 150 vannverk
✓ Flere enn 400 renseanlegg
✓ Over 4000 VA anlegg
✓ Over 1000 brukere

Samferdsel



✓ Drift VA

✓ FDV

✓ Kamerasystem 

✓ Elkraftanlegg

✓ Energisystemer

✓ Prosessanlegg

✓ Varme og ventilasjon

✓ Veilys

✓ Bygg, Brann og adgang

✓ ++

Industri 4.0

✓ Guard Control er en overordnet driftskontroll som samler data fra alle 
undersystemer og gir deg de beste forutsetninger for driftsoptimalisering.

Systemintegrasjon Guard Control



GuardControl
GuardLogg GuardAlarm

GuardRapport

GuardFDV

GuardEOS

GuardServiceGuardCabinet

PLS, kommunikasjon, HMI

Hardware

Integrasjoner

Fjernservice

Guard

GreenPower







• Utviklet i samarbeid med VA-kommuner

• Enkelt

• Brukervennlig

• Integrert med Guard Control på objektnivå

• Oppgaver basert på driftstider fra 
driftskontrollen

Guard FDV
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