AKILLI BAĞLANTI SİSTEMİ

KOLAY ULAŞILABİLİRLİK
İnternet kullanımının yaygınlaşması, günlük hayatımızda ve endüstride daha
fazla konfora kavuşmamızı, hızlı müdahale edebilmemizi ve tüm basınçlı hava
ekipmanlarımız ile bağlantılı kalmamızı sağlamaktadır.
Sizler data işleme konusunda uzman olmayabilirsiniz, artık olmak zorunda da
değilsiniz. Bütün ihtiyacınız olan, basınçlı hava sistemiyle ilgili gerekli bilgileri
sağlıklı bir şekilde elde etmek. Basınçlı hava sisteminizin performansı ve servis
ihtiyacınıza ait bilgiler, işletmelerinize, maksimum çalışma saati ve verimliliği
sağlayacaktır.

HIZLI VE KOLAY
ICONS’un arayüzü sayesinde bilgisayaranızdan, tabletinizden veya akıllı
telefonunuzdan ihtiyacınız olan bilgilere kolaylıkla ulaşırsınız. Kompresörün
sağlığı ,çalışma süresi ve enerji verimliliği ve varsa arıza durumu hızlıca izlenebilir.
Kompresörlerinizin servis ihtiyacını kolayca analiz ederek, bakımlarınızı verimli bir
şekilde planlamanıza olanak verir.

KİŞİYE ÖZEL DEĞER KATMA
Kompresörlerinizden gelen veriler, akıllı algoritmalar ve basınçlı hava
uzmanlığımız kullanılarak analiz edilir. ICONS makinenin kullanılabilirliğini
iyileştirmek ve enerji maliyetlerini düşürmek için gerçek fırsatları görmemizi
sağlayacaktır.
Uzman analistimiz ICONS,olası sorunları erken tespit etmemizi sağlar.Böylece bir
arıza gerçekleşmeden, riske önceden müdahale edilmesi mümkün olacak ve bu
da saha ziyaretlerimizi daha verimli hale getirecektir.

HER ZAMAN, HER YERDE
ICONS tarafından sunulan tüm bilgilere bilgisayarınızdan,tabletinizden
ve akıllı telefonunuzdan ulaşabilirsiniz.Servis kayıt defterine ihtiyaç
duymazsınız,kompresörünüzün servis durumuna çevrimiçi olarak bakmak için tek
yapmanız gereken servis ikonuna tıklamaktır.

RIGHTIME
•

Her zaman servis için doğru zamanı bilerek,iş akışınızı ve
maliyetlerinizi verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.

•

Kompresörünüzün durumuna ve diğer bilgilerine
kolayca ulaşabilirsiniz.

•

Teklif talepleriniz için tedarikçinize doğrudan erişim
sağlayarak hayatınızı kolaylaştırın.

•

ICONS’da rightime seviyesinde erişim ücretsizdir.

UPTIME
•

Rightime’ın tüm özelliklere sahiptir.

•

Kompresör uyarıları e-posta veya sms mesajı olarak
gönderilerek düzeltici önlemleri almanıza ve bir arızayı
önlemenize olanak tanır.

•

Tüm akışı takip ederek kompresör kullanılabilirliği
performansına ilişkin net bir genel bakış elde
edebilirsiniz.

ENERGY
•

Uptime’ın tüm özelliklere sahiptir.

•

Basınçlı hava sisteminizin enerji verimliliği konusunda
sizlere yardımcı olur.

•

Performans göstergelerini,karşılaştırmaları ve
eğilimlerini gösteren raporlar oluşturur.

•

Basınçlı hava sisteminizi optimize etmek için bilinçli
kararlar verebilmenize olanak sağlar.

•

Enerji tasarrufu hedeflerinize ulaşmanıza destek olur.

Kayıt olmak için https://portal.connectivityicons.com/account/register

Bakım. Güven. Verimlilik.
Bakım: Konusunda bilgili ve tecrübeli personelimiz tarafından yüksek kalitedeki orijinal parçalar
kullanılarak profesyonel hizmet imkanı sunulur.
Güven: Sahadaki ekiplerimizle, kesintisiz, eksiksiz performans sunarak ve uzun ekipman ömrü
vaatlerimizi yerine getirerek kazanılır.
Verimlilik: Sisteminizin verimliliği, düzenli bakım ile sağlanır. Servis organizasyonunun verimliliği de
orijinal yedek parca kullanımı ve tecrübeli servis ekibinizin fark yaratması ile oluşur.

