
En iyi kararları verin 
Prosesinizi en iyi siz tanırsınız. 
Sürücü ürünlerimizi de en iyi biz 
tanırız. 
Proses bilgi birikiminizi ABB 
uzmanlarının analizi ve tavsiyeleri ile 
birleştirin. En iyi kararlar, birlikte 
verilenlerdir. 

Beklenmedik kesinti 
riskini azaltın 
Uzaktan Durum İzleme, olası arızaları, 
operasyonel sorunları ve bakım 
ihtiyaçlarını tahmin etmenize yardımcı 
olur. 
Ekipman daha iyi performans gösterip 
daha uzun dayanarak üretiminizi 
planlandığı gibi devam ettirecektir. 

Sizin için önemli olan 
konuları izleyin 
Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre 
uyarlayabiliriz ve siz de sizi ilgilendiren 
konuları izleyebilirsiniz. Uzmanlarımız 
daima sizinle görüşmek üzere hazır. 

Sürücüm uyumlu mu? 
Uzaktan Durum İzleme hizmeti, aşağıdaki 
ABB ürün türlerinde mevcuttur: 

ACS880, ACS800, ACS1000, ACS2000, 
ACS5000, ACS6000, ACS5000W 

Yardıma ihtiyacınız var mı? 
ABB veya üçüncü taraf kanal şirket ile 
irtibata geçin. 

http://new.abb.com/drives/services 
www.abb.com/searchchannels 

ABB sürücü hizmetleri 
Uzaktan Durum İzleme hizmeti 

Daima bir adım önde
Sürücünüzün gerçek 
potansiyelini ortaya çıkarın 
Uzaktan Durum İzleme, 
ekipmanınızın kullanılabilir, 
güvenilir ve bakıma açık olmasını 
sağlamak için sürücü etkinlikleri 
hakkında doğru, gerçek zamanlı
Tüm gerçekleri öğrendiğinizde
doğru kararlar verebilirsiniz. 

http://www.borenerji.com


Uzaktan İzleme hizmeti 

Daha fazla bilgi için lütfen ABB temsilciniz ile 
iletişime geçin veya ziyaret edin: 

www.abb.com/drives 
www.abb.com/searchchannels 

Görsel verilere erişim 
Görsel açıdan net performans tabloları ve grafiklerle 
özelleştirilmiş performans raporları oluşturun. 

ABB uzman raporlarının teslim edilmesi 
İzleme verilerine dayanarak sürücünün durumu hakkında yıllık 
uzman analiz raporu alırsınız. Bu raporda ayrıca bir ABB 
uzmanının bakım önerileri de bulunmaktadır.
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E-posta uyarılarının alınması
Herhangi bir sürücü hatası ya da uyarı veya sınırlı 
kullanılabilirlik durumu hakkında derhal bir e-posta bildirimi 
alacaksınız.

En iyi kararların verilmesi 
Sürücü olaylarıyla ilgili doğru ve güncel bilgiler, sürücü işlemi ile 
ilgili doğru kararların alınmasını kolaylaştırır. 

İsteğe bağlı servis faaliyetleri 

Sürücü izleme kriterlerini belirleyin 
Hangi sürücü performans verilerini almak istediğinizi 
değerlendirin. ABB uzmanı hedeflerinizle ilgili olarak uzaktan 
izleme ayarlamanızı sizinle görüşecektir. 

İzlemeye başlama 
Uzaktan izleme kullanıma hazırdır. Veri toplama portalda 
başlar. 

myABB Müşteri Portalını kullanmak 
Tüm servis verilerinin toplandığı portala erişirsiniz. 

Canlı verilere erişim
Artık kullanılabilirlik, durum, işletim parametreleri ve hata 
olayları gibi sürücü performans verilerini izleyebilirsiniz. 
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Zümrütevler Mh. Karayemiş Sk., 
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Telefon : 444 3 168
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