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Vann & Miljø – Guard styrer og renser
vannet ditt!
I Porsgrunn styrer Guard renseprosessen for avløpsvannet for hele befolkningen. I Vestfold og styrer automatiser vi
drikkevannsprossesen for hele fylket og
i Oslo regionen gjør vi det samme, vi sikrer kontroll og automatiseringen av hele
drikkevannsprosessen, Guard styrer vannet for mer enn 1.000.000 borgere i Oslo-Bærum og Drammens regionen.
I sommer vant vi oppdraget med å modernisere all automasjon på eksisterende pumpestasjoner i Oslo med en påfølgende serviceavtale for 10 år frem, dette
er en meget viktig kontrakt for oss.
Som systemintegrator innen automasjon
leverer vi prosjekter som omfatter hele
vannets syklus fra drikkevann til renset
avløp, og fra renset avløp til bioenergi.
Med vår høye kompetanse og våre egne
utviklede driftskontrollsystemer løser vi
våre kunders mest komplekse utfordringer. Vi jobber hardt for å bli best på vann
og miljø, ved å benytte den beste og nyeste teknologien. Våre kunder settes alltid i fokus og blir derfor værende hos oss.
Gjennom vår kompetanse innen systemintegrasjon bygger vi helhetlige løsninger på tvers av verdikjeden. Dette bidrar
til å sikre våre kunders egne leveranser.
Vi møter kundenes utfordringer med våre
medarbeideres høye kompetanse og tett
kommunikasjon med kunden. Sammen
med kunden utvikler vi morgendagens
løsninger og gjennom dette er vi som en
pålitelig partner, med energibransjen inn
fremtiden.
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Guard er en teknologibedrift og ledende leverandør av industriell
automasjon i Norge, og på full fart frem i Sverige. Vi leverer
komplette integrerte løsninger innen områdene vann & miljø,
produksjonsindustri, vei & bane og smarte bygg. Morgendagens
teknologi og sikkerhet, er to faktorer som er viktig i vår hverdag.
Vi er nå ca. 130 kloke hoder hvor flere enn 90 av disse er ingeniører,
og vi er i sterk vekst innenfor våre områder, så etterspørsel etter
kompetent arbeidskraft, er også et fokus hos oss.

Vei & Bane – Sikkerhet og trygg
ferdsel i fokus!
E18 Larvikstunellen, omtales som en av
landets mest høyteknologiske tuneller.
Guard er stolt over å ha bidratt med vår
kompetanse og høyteknologiske løsninger i dette arbeidet. I tillegg nevnes Bypakke Grenland med Lilleelvskrysset,
hvor vi nettopp har startet opp vårt arbeid. Klaffebruene i Porsgrunn hvor Guard har utbedret feil og levert ny teknologi, sørger nå for at bruene virker som
de skal.
Vi ser på samferdsel som en stor prosess
hvor alle tekniske løsninger må kommunisere. Dette gjør samferdsels-prosjekter til noe mere enn bare planlegging,
bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Vi integrerer de komplekse systemene, får de til å fungere sammen og gjennom dette sikrer en høy grad av kontroll
for vår kunders anlegg. Det som driver
oss er ikke bare om å levere et prosjekt,
men å være med på å gi de tusenvis av
daglige brukere en effektiv og trygg
transport.

Produksjonsindustri – Søppel fra
Grenland blir til drivstoff i
«Eventyrfabrikken»
Grønn energi – prosesser fra avfall til
drivstoff, er også områder hvor Guard er
sterkt på banen. Vi har styringssystemene i de største biogass anleggene i Norge, som f.eks Greve som omtales som
Eventyrfabrikken og som produserer biogass som bussene i Grenland kjører på.
I tillegg må Klemmentsrud anlegget
nevnes, det er Norges største forbrenningsanlegg, som også er en del av det
Norske prosjektet CO2 utslipp, hvor Norcem, Yara og Klemmetsrud er tre aktører.
Som et kundefokusert selskap arbeider
vi for å hjelpe våre kunder med å være
produktive og konkurransedyktige. Gjennom våre industrielle løsninger hjelper
vi kundene til å få kontroll på prosess og
produksjon. Vår kompetanse innen automatisering sikrer at våre kunder får nødvendig informasjon fra prosessen til å
gjennomføre preventive tiltak. En høy
grad av automatisering er nødvendig for
å opprettholde våre kunders konkurransekraft.

Smarte Bygg – Energiøkonomisering
og automasjon
I Fritidsparken i Skien sørger Guard automasjon for at vannrenseprosessen blir
styrt på rett måte og sikrer at vannkvaliteten alltid er riktig.
Holmen Bad i Asker er et godt eksempel
på et smart bygg hvor Guard er tungt
inne med sin kompetanse og styrer her
hele bygget, sikkerhet, kameraer, romautomatisering, prosessautomatisering,
jordvarme og solceller prosesser er
samlet i et felles kontrollsystem, dette er
«internett of things» satt i system, og
gjør dette til Norges mest automatiserte
og energieffektive svømmehall. F.eks
hentes jordvarme via varmepumper for
å varme opp svømmeanlegget samtidig
som andre varmepumper gjenvinner
energi fra ventilasjonsanlegget til både
luft, basseng og tappevann.
Dette handler om energiøkonomisering
og automasjon. For oss handler smarte
bygg om helintegrerte systemer, som
fleksibelt lar seg utvide for å ta i bruk ny
teknologi. Vi reduserer driftskostnader
gjennom hele byggets livssyklus. Et viktig ledd i utviklingen er å få alle komponenter i alle elektriske installasjoner til
å kommunisere med hverandre. Vi integrerer kundetilpassede og nettverkstilkoblede komponenter, programvare, ingeniørtid og tjenester. Denne helheten
garanterer at byggets tekniske anlegg og
energihåndtering fungerer med høy grad
av effektivitet, via energireduksjon, økt
komfort, og bedre brukeropplevelser.
Dette sparer samfunnet for store summer, og forenkler hverdagen for større
bedrifter. Holmen svømmehall, som åpnet juni 2017, er et godt eksempel på et
smart bygg. Med vår høyteknologiske
fremtidsrettede kompetanse, kunnskap
og løsninger ser vi at vi gjerne skulle bidratt inn i Power House Telemark.

• Teknologibedrift og ledende leverandør av industriell automasjon • Branjser: Vann&Miljø, Produksjonsindustri, Vei&Bane, Smarte Bygg
• Guard vil omsette for ca 230 millioner kroner i 2017 • Guard har 130 ansatte pr nov 2017 • Selskapet er i sterk vekst
• Hovedkontor i Sandefjord med kontorer i Oslo, Bergen, Porsgrunn og i Sverige
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