Teleserwis
System zdalnego monitorowania
i diagnostyki

System monitorowania Teleserwis zapewnia wyższy poziom
serwisu urządzeń gwarantujących zasilanie. Podłączenie
generatorów prądotwórczych i innych urządzeń energetycznych
do systemu Teleserwis pozwala na ich zdalne monitorowanie
niezależnie od miejsca instalacji, gwarantując redukcję czasu
reakcji na zdarzenia oraz maksymalizację czasu dostępności.
System monitorowania Teleserwis to stała opieka serwisowa
zapewniająca spokój i bezpieczeństwo użytkownikom.

ISTOTA SYSTEMU TELESERWIS
Teleserwis jest systemem do zdalnego monitorowania i diagnostyki generatorów prądotwórczych i elementów towarzyszących rmy Zolmot
Energia, działającym przez 24 godziny na dobę,
365 dni w roku. System wykorzystuje połączenia
GSM lub poprzez Internet w celu komunikacji
urządzenia z centrum monitorowania Teleserwis.
Monitorowanie systemu zasilania zainstalowane
w lokalizacji użytkownika pozwala oddać je pod
opiekę profesjonalnego serwisu rmy Zolmot
Energia.
MONITOROWANE URZĄDZENIA

CENTRUM SERWISOWE

ANALIZUJE DANE ZE
ZDALNIE
MONITOROWANYCH
URZĄDZEŃ I NATYCHMIAST

Mains L1: 0.0 V
Mains L2: 0.0 V
Mains L3: 0.0 V
Mains I1: 0,0 A
Mains I2: 0.0 A
Mains I3: 0.0 A
Mains Freq: 0.0 Hz
Mains P: 0.0 kW
Mains Q: 0.0 kVar
Mains S: 0.0 kVA

Genset L1: 0.0 V
Genset L2: 0.0 V
Genset L3: 0.0 V
Genset I1: 0.0 A
Genset I2: 0.0 A
Genset I3: 0.0 A
Genset Freq: 0.0 Hz
Genset P: 0.0 kW
Genset Q: 0.0 kVar
Genset S: 0.0 kVA

Battery voltage: 24 V
Engine RPM: 0 RPM
Oil Pressure: 0.0 bar
Coolant Temp.: 56.7oC
Oil Temp.: 80.0oC
Fuel Level: 57%
Engine Run Hours: 246 h
Total kVArh (ind): 4.7 kVarh
Total kVArh (cap): 3.7 kVArh
Hours to service: 3527 h
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ZDALNA KOMUNIKACJA ZA
POMOCĄ SZYFROWANYCH
POŁĄCZEŃ

MONITOROWANIE

ANALIZA DANYCH

Dzięki podłączeniu generatorów prądotwórczych

Obszerna baza danych parametrów generatorów

i pozostałych elementów systemu energetycznego

prądotwórczych i innych urządzeń podłączonych do

do systemu Teleserwis, urządzenia te są w sposób ciągły

systemu monitorowania Teleserwis pozwala nie tylko na

monitorowane przez 24 godziny na dobę. Ogromna ilość

zdalny podgląd parametrów w czasie rzeczywistym,

parametrów zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych

ale także na analizę danych historycznych. Prezentacja

przesyłana jest do centrum Teleserwis i zapisywana w celu

danych w postaci przejrzystych wykresów umożliwia

późniejszej analizy.

wyznaczanie trendów i planowanie akcji serwisowych
z wyprzedzeniem, zapewniając proaktywną opiekę nad
serwisowanym generatorem prądotwórczym lub
pozostałym sprzętem energetycznym.

SZYBKA REAKCJA SERWISOWA

RAPORTOWANIE

W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego

Generowane przez system Teleserwis regularne raporty

poprawnej pracy urządzeń lub przekroczeniu wartości

dają użytkownikowi pełen obraz na temat zainstalowanego

parametru poza dopuszczalny zakres inżynierowie

sprzętu. Raporty zawierają wszelkie niezbędne informacje

serwisu są natychmiast powiadamiani o zaistniałej

pozwalające określić aktualny stan oraz zachowanie się

sytuacji. Dzięki szybkiemu powiadamianiu serwis Zolmot
Energia jest w stanie zareagować w odpowiednim

urządzenia w okresie pomiędzy raportami. Prezentowane
są poszczególne zdarzenia oraz wielkości parametrów.

czasie i podjąć niezbędne kroki. Wczesne ostrzeżenie
o możliwych zagrożeniach pozwala zając się problemem,
zanim będzie za późno. Zdalne podłączenie
oprogramowaniem serwisowym skraca czas reakcji do
minimum i umożliwia inżynierom serwisu w czasie
rzeczywistym sprawdzać parametry urządzenia bez
straty czasu potrzebnego na przyjazd do miejsca
instalacji.

SKUTECZNA AKCJA SERWISOWA

ZALETY SYSTEMU TELESERWIS:

W przypadku, gdy mimo wszystko wymagana jest

Stały nadzór służb serwisowych zapewniających

interwencja na miejscu instalacji, posiadając obszerną

wsparcie w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń

wiedzę na temat zdarzenia serwis Zolmot Energia może

Maksymalna dostępność systemu zasilania dzięki

od razu przystąpić do usuwania problemu. Dzięki temu

szybkie reakcji na zdarzenia

wskaźnik napraw podczas pierwszej wizycie zostaje

Maksymalna dostępność systemu zasilania dzięki

znacząco zwiększony.

szybkie reakcji na zdarzenia

Treść niniejszego dokumentu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa i powinna być interpretowana wyłącznie jak informacja, zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego.
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