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Fsm Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) Kontrol ve İzleme Sistemi
ile mesafe sınırı olmaksızın jeneratör ve KGK cihazlarınıza uzaktan erişebilir,
tüm detayları ile cihaz başına gitmeden kontrol edebilir ve
cihaz üzerinden yapılabilen işlemleri uzaktan gerçekleştirebilirsiniz.
Jeneratörünüzün yakıt seviyesinden, motor arızasına kadar her türlü kritik bilgiyi
gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Sistem, programlanmış alarm
durumlarında da yine önceden belirlediğiniz alarm eylemlerini gerçekleştirir
böylece tam ihtiyacınız olduğunda jeneratör ve KGK cihazınızın çalışır
durumda bulunduğundan emin olabilirsiniz.
Jeneratör setlerinde pano üzerindeki kumanda ünitesinden yapılan işlemleri
uzaktan bilgisayar ya da bir tablet ekranına dokunarak gerçekleştirebileceksiniz.
Bilgisayar ya da el ünitesi jeneratörün hemen yanında olabileceği gibi
uzak bir mesafede konumlandırılabilir.
Fsm sisteminin jenratör seti ile gelen hazır izleme yazılımından birçok
avantajı bulunmaktadır. Bunun en önemlisi ünite sayı sınırı olmaksızın
jeneratörlerinizin tamamı için tümleşik bir sistem olmasıdır.
Bu sistem ile tek bir cihazı izleyebileceğiniz gibi coğrafik olarak dağıtık
bir yapıda bulunan hatta internet ve GSM hattı ile bağlantının mümkün
olmadığı dağlık ve uzak noktalarda dahi uzaktan izleyebilirsiniz.
Sistemde kullandığımız cihazlar var olan internet bağlantısını kullanabildiği
gibi opsiyonel olarak GSM modül ve Radio-Link cihazları ile çalışabilmektedir.
Kesintisiz güç kaynakları için de jeneratörlerde olduğu gibi benzeri
avantajların yanı sıra endüstri standartlarında Fsm sistemini farklı kılan
her aküyü ayrı ayrı sıcaklık, iç-direnç ve voltaj değerlerini sürekli
takip etmesi ve aynı kol üzerinde seri bağlı aküler üzerinde genlik
eşlemesi yaparak akü ömrünü uzatmasıdır.
Bu sistem aynı zamanda akü bakımını kolaylaştırır
ve bir akü arızasında arızanın diğer akülere zarar vermesinin önüne geçer.
Bu sistemde de yine en önemli avantaj ihtiyacınız olduğunda sistemin
devreye girmeye hazır olduğunu bilmenizdir.
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Normal şartlar altında bekleme konumunda gözlemlenemeyen bir akü arızası
ya da yağsız kalmış bir jeneratör motoru ancak cihaz devreye girdiğinde
ortaya çıkar ve enerji kesintisinde görevi elektrik sistemini ayakta tutmak olan
sistem kolayca giderilebilecek bir aksaklık sebebiyle görevini yapamaz hale gelir
ve telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir.
Fsm sistemi ile arızaları meydana gelmeden önce algılayarak
müdahale edebilirsiniz.
Opsiyonel olarak sisteme dahil edebileceğimiz diğer eklentiler de bulunmaktadır.
Bunlar;
· Sıcaklık sensörleri
· Nem sensörleri
· Su baskını sensörleri
· Cihaz dışında belirli noktalarda ölçüm yapabilecek trifaze/monofaze gerilim
ve frekans algılayıcılar.
· LCD ve LED bilgi ve alarm ekranları
· Alarm ışıkları ve sirenleri
· Kapı/Kapak sensörleri
· Hava akış sensörleri
· Basınç sensörleri
· Işık sensörleri
· Gaz sensörleri
· Duman sensörleri
· Hava kalitesi sensörleri (NH3, NOx, CO2 ve Duman)
· IP Kamera
· Manyetik kilitler
· Sarsıntı sensörü
Sistem tamamen ölçeklenebilir olup herhangi bir cihaz sayısı sınırı
bulunmamaktadır. Jeneratör ve KGK için ayrı ayrı uygulama yapılabildiği
gibi bütünleşik olarak da kullanılabilmektedir. Sistem ile bir izleme
merkezi de oluşturabilirsiniz.
Fsm olarak size hazır bir ürün sunmak yerine ihtiyaçlarınızı
tam anlamıyla kapsayan en uygun özel çözümü hayata geçiriyoruz.
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İletişim Seçenekleri
·Ethernet bağlantısı
oDHCP ile otomatik IP ya da Static IP konfigürasyonu
oVar olan network ve Internet bağlantısını kullanabilme
·802.11 b/g/n Wi-fi Kablosuz bağlantı
oKablosuz erişim noktası (Access Point) ya da kablosuz modemlere bağlanabilirlik
·GPRS/EDGE Modem
o850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE bağlantısı
·3G/HSDPA Modem
o3G/HSDPA modemler ile çalışabilirlik
·Radyolink/RF Üzerinden haberleşme
oInternet bağlantısı bulunmayan lokasyonlara özel olarak sunulan çözümler
ile bağlantının sağlanması
İzleme Merkezi
Bünyenizde oluşturacağımız bir izleme merkezinde tüm bilgilerin anlık olarak
gözlenmesi ve alarm durumlarının izlenmesi mümkün olmaktadır.
İzleme merkezi ihtiyacı olması durumunda cihaz sayısı ve operasyon gereklilikleri
dahilinde size özel bir tasarım sunulmaktadır. İzleme merkezleri ölçeklenebilir
bir yapıda olup teknik personelin bulunduğu odaya yerleştirilecek bir
monitörden; video duvarlardan oluşan devasa bir salona kadar tamamen
ihtiyaca yönelik oluşturulmaktadır.
Alarmlar
Bir noktada ışıklı, sesli veya görüntülü bir alarm verilebileceği gibi sizin
belirlediğiniz durumlar için seçilmiş telefonlara SMS veya E-Mail ile alarm
bildirimleri yapılabilmektedir.
Web/Mobil Arayüzler
Sisteminizi güvenli bir şekilde internet üzerinden de izleyebilirsiniz.
Web arayüzü ile internet bağlantısı bulunan herhangi bir yerde SSL ile
şifrelenmiş olarak sisteme erişebilir ve gerekli işlemleri yapabilirsiniz.
Mobil arayüzleri ile de sistem, cep telefonu ve tabletler ile kullanıma da
uygundur.
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Sahadaki jeneratörünüzün çalışmaya hazır olduğundan
emin misiniz?
Jeneratörünüzün çalıştığından emin olun.
Saha ekiplerinizin yerinde müdahalelerini azaltın.
Jeneratörlerinizi hırsızlığa karşı GPS ile takip edin.
Muhtemel sorunları gerçekleşmeden önleyin.
Alarm ve durum bilgilerine anında ulaşın.
SMS Servisi ile alarm durumlarından anında haberdar olun.
Bakım zamanı yaklaşan ve geçen cihazların durum bilgilerine ulaşın.
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Tüm Jeneratörlerle uyumlu.
GPRS/EDGE/3G, radyolink, İnternet
üzerinden haberleşme seçenekleri
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Yakıt seviyelerini görün, depo dolum zamanı için sistem size gerekli uyarıları yapsın.
Yağ basıncını görebilirsiniz.
Akü durumunu görebilirsiniz.
Soğutma suyu sıcaklığını görebilirsiniz.
Alarm mesajlarını ve uyarıları teknik personelinize yönlendirebilirsiniz.
Jeneratörlerinizi ve yakıt deposunu hırsızlığa karşı takip edebilirsiniz.
Çalışma saat miktarını izleyebilirsiniz.
Bakım periyotlarını takip edebilirsiniz.
Sıcaklık ve nem gibi ortam değişkenlerini izleyebilirsiniz.
Opsiyonel olarak ortama yerleştirilecek bir kamera ile uzakten görüntüleme yapabilirsiniz.
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