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Mobil, modüler, çok fonksiyonlu – tüm veriler ve  
uygulama durumları için bir platform

Veri mevcudiyeti, prosesleri ve teknik sistemlerin  
çalıştırılmasını optimize etmenin temelidir. Şimdiye kadar, 
daha az uyumlu münferit çözümler veya kullanıma yönelik 
karmaşık bilgi birikimi, küçük ölçekli işletmeler ve küçük 
sanayi işletmeleri için de kolay ve esnek şekilde  
birleştirilebilen uygulama olanağına engel oluyordu.

TTSL®, bu boşluğu kapatır ve gerekli uzman bilgisi, mevcut 
şirket ağı ve uzun süreli IoT projeleri olmadan herhangi bir 
konumdaki çeşitli sensör verilerini hızlı ve kolay bir şekilde 
kullanıma sunar.

TTSL®, ölçüm verilerini kaydetmek için ihtiyacınız 
olan tüm bileşenlerle birlikte modüler, bulut tabanlı 
bir komple sistemdir: Sisteminizin devreye alınması 
ve konfigürasyonu ve ölçüm verilerinizin kaydedil-
mesi, analiz edilmesi ve belgelenmesi için çok yönlü 
sensörler ve arayüzler, geniş kapsama alanlı Gate-
way'ler ve kullanıcı dostu uygulamalar.

Profesyonel gereklilikler için geliştirildi, çeşitli  
sektörler için kullanılabilir

Üretim tesisleri TTSL® ile üretim verilerinin ve makine  
durumunun kaydedilmesiyle birlikte otomatik makine  
denetimi veya proseslerin izlenmesi amacıyla mevcut  
makinelerin sonradan modern IoT sensör teknolojisiyle  
donatılması konusunda pratik bir çözüme sahip olur. TTSL®, 
çeşitli sektörlere neredeyse sınırsız kullanım olanakları sunar, 
çünkü TTSL® sayesinde, uzaktan istenen veriler, ilgili  
konumda olmak zorunda kalmadan kaydedilebilir, analiz 
edilebilir ve belgelenebilir. Bu da tepki verme olanaklarını 
hızlandırır, sistem verimliliğini arttırır ve zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlar.

Makinelerinizin ve proseslerinizin, yoldan akıllı telefon veya 
ofis bilgisayarı üzerinden kolayca uzaktan denetlenmesi, 
uzaktan kontrolü, analizi ve belgelenmesi için üniversal  
olarak kullanılabilen bu sistemden faydalanın. Trotec'in yeni 
TTSL® sistemi, koşul izlemenin en kolay şekilde gerçekleşti-
rilmesine olanak sağlar. Tüm şantiyelerinizin veya makine 
proseslerinizin birbirinden farklı ölçüm verilerini kaydede-
bilir ve deneyleyebilirsiniz.

MULTİMEASURE CLOUD İLE BİRLİKTE TROTEC TTSL® PLATFORMU

Makinelerinizin ve proseslerinizin uzaktan denetlenmesi, uzaktan kontrolü, analizi ve  
belgelenmesine yönelik sistem çözümü

Tüm veriler ve uygulama durumları için bir platform:

Prosesler ve makinelerin uzaktan  
denetimi & uzaktan kumandası

Tüm veriler bulutta merkezi  
ve güvenli bir şekilde

Analizi ve  
belgelenmesi



Ek  
bilgi:

www.trotec.com/ttsl

�n   Tüm veriler ve uygulama durumları için bir platform:  
Prosesler ve makinelerin uzaktan denetimi, uzaktan  
kumandası, analizi ve belgelenmesi

 �n   Merkezi bulut platformu, her konumdan tüm kurulumlarda 
her zaman veri erişimine olanak sağlar

 �n  Uzaktan izleme, teknik personel tarafından gerçekleştirilen  
 yüksek maliyetli yerinde kontrol ziyaretlerinden kurtarır

�n   Uygun maliyetli, ihtiyaç odaklı uyarlama ve genişletme  
uygulamaları için modüler tasarım

�n    Şantiyeler ve makineler için mobil olarak kullanılabilen sistem

 �n   Kolayca kurulum ve devreye alma için tüm bileşenlerde  
QR kodu taraması

n   Çoklu istemci özelliğine sahip çoklu istemci sistemi –  
çalışanlar ve müşteriler için münferit olarak uyarlanabilir

n   Anlaşılır ölçüm verileri analizi ve belgeleme amacıyla dışa  
aktarma olanağı

n   Tüm sinyal vericilerin alarm mesajları için münferit eşik  
değerlerinin tanımlanması

Uygulamadaki pratik avantajlar:

İlgilenir misiniz? 
Size kişisel olarak tavsiyede bulunuyoruz:

Tel. +90 212 4385655 
E-Mail: info@trotec.com.tr           www.trotec.com.tr

Trotec avantajlarınız:

   Bireysel proje danışmanlığı

   Tek bir kaynaktan satın alma ve servis

  Tüm hizmetler için tek iletişim

TTSL®, her şeyi sanki önceden mevcutmuş gibi yakınınıza getirir!

TTSL® sisteminin mobil olarak kullanılabilmesi ve modüler tasarımı, sistemin çok farklı kullanıcı  
grupları ve görevler için tak ve çalıştır özelliğiyle çok kolay bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar.

TTSL® nasıl çalışır?

TTSL® sensörleri, doğrudan yerinde çeşitli ölçüm  
büyüklüklerini belirleyebilir. Projeye özel olarak ihtiyaç  
duyulan sensörleri bağlamak için özel arayüzlere sahip 
çeşitli sensör kutuları mevcuttur. Sensör kutuları, kablo  
üzerinden TTSL®-Gateway'e bağlanır. Bu bileşen, belirlenen 
verileri düzenli aralıklarla GSM üzerinden, masaüstü  
bilgisayar veya uygulama aracılığıyla çağrılabilen Trotec 
MultiMeasure Center bulut uygulamasına aktarır.  
MultiMeasure Center aracılığıyla kurulumla, örneğin  
güncellenmiş alarm limitleri veya makinenin kapatılmasıyla 
ilgili iş emirleri gibi uzak komutlar da TTSL®-Gateway'e  
aktarılabilir.

Kolay kurulum ve devreye alma

TTüm TTSL® bileşenleri, MultiMeasure-Center uygulaması 
aracılığıyla okunabilen bir QR koduyla donatılmıştır. Bu 
bağlamda, her kutu ve her sensör münferit olarak ad-
landırılabilir ve tüm kurulum bir projeye atanabilir. Tüm  
veriler kaydedildikten sonra sistem kullanıma hazır hale gelir.
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Yanınızda güçlü bir ortak

Trotec Group; sanayi, ticari ve küçük 
işletmeleri iklim koşullandırmaya yönelik 
profesyonel ürün çözümleriyle donatır. 
Burada makinelerden ölçüm cihazlarına, 
özel çalışma çadırları ve paravan duvarlara 
kadar komple bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 

Çadırlar ve paravanlar alanında birinci sınıf 
standartlar oluşturmak için uzun yıllara 
dayanan sektörel bilgi birikimimizden 
faydalanıyoruz. Çalışmalarınızda, pek çok 
ünlü müşteri için gerçekleştirilen başarılı 
çalışmalarla elde edilen deneyimlerimizden 
faydalanabilirsiniz.

Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti.

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61 
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İstanbul
Türkiye

Tel. +90 212 4385655
Faks +90 212 4385651

info@trotec.com.tr
www.trotec.com.tr
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