
SMARTLINK, basınçlı hava ekipmanınızdan canlı 
verileri alır ve bunları net bilgilere dönüştürür. 
Bir bakışta çalışma süresini, enerji verimliliğini 
ve makine durumunu kontrol edebilirsiniz.

SMARTLINK
sizi daha kolay bir 
hayata bağlar.



SMARTLINK ‘in sağladığı bilgiler size daha iyi destek olmamızı sağlar. Verimli servis 
planlaması ve parça kullanımı, makinelerinizin çalışma süresini artırır. Saha verilerinin 
yardımıyla oluşturulan ürün tasarımı iyileştirmeleri, basınçlı hava sisteminizin 
güvenilirliğini bir üst düzeye taşır.

SMARTLINK. Sizi daha kolay bir hayata bağlar.

İşleri kolaylaştırma

İleri düzey servisten yararlanın

Toplam Sorumluluk Planı kapsamında SMARTLINK’ten en iyi şekilde 
yararlanın. Siz arkanıza yaslanın, rahatlayın; servis mühendislerimiz 
işlerini arka planda ustalıkla gerçekleştirsin. Tıpkı sağlık uzmanları 
gibi biz de basınçlı hava ekipmanlarınızın hayati verilerini izleriz. 
Makineleriniz için servis işleminin ne zaman gerçekleştirilmesi 
gerektiğini biliriz. Bir sorun oluşacak gibi olursa kilometrelerce 
uzaktan anlar, nedenini tespit eder ve sorunu çözmek için tam 
zamanında yanınızda oluruz.



SMARTLINK basınçlı hava sisteminizin enerji tüketimini kolayca takip 
etmenizi sağlar. Kontrol panelinden verileri hızlı bir şekilde gözden 
geçirebilir veya özelleştirilmiş raporları ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

Tamamen makinelerinizin gerçek çalışma koşullarını baz alan öneriler, 
hava sisteminizin verimliliğini artırmak için gerçek fırsatlar sunar. 

’a kadar tasarruf edin 

Ekipman kontrolü

(kompresörünüz için harcadığınız paranın %70’i enerji masraflarıdır)

Enerji verimliliği

Daha yüksek enerji verimliliğiyle

%30
Servis düzeyinizi seçin: SMARTLINK ENERGY
• Kompresör odanızın enerji verimliliğini analiz ve optimize edin
• ISO50001 uyumluluğu için olmazsa olmazdır
• Performans göstergeleri, değerlendirmeler ve trendler
• Raporlara ve önerilere erişim kolaylığı

Bu seçenek, sapmaları erken bir aşamada tespit etmemizi ve düzeltmemizi 
sağlar. Akıllı algoritmalara ve uzman analizlerimize dayanan proaktif sorun 
giderme, enerji verimliliğinizi en üst düzeyde tutar.



Kompresörleriniz olması gerektiği gibi çalışıyor mu? SMARTLINK 
kontrol paneline hızlıca göz atarak gereken cevabı alabilirsiniz.

Bir sorun oluşursa SMARTLINK sizden harekete geçmenizi 
ister. Beklenmeyen arıza sürelerini önlemenin en iyi yolu erken 
davranmaktır! TotalCare veya Toplam Sorumluluk Servis Planınız varsa 
Atlas Copco sorunu sizin için proaktif olarak çözecektir.

artırın

Entegre Rulman Durumu İzleme

Çalışma Süresi

SMARTLINK ile kompresörlerinizin servis sözleşmesi 
kapsamında olmasını sağlayarak çalışma sürenizi 

%3
Servis düzeyinizi seçin: SMARTLINK UPTIME
• Bağlı tüm makinelerin maksimum kullanılabilirliğini öğrenin
• Önceden alınan uyarı ve öneriler
• Bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza gönderilen uyarılar
• Makine durumunun kolay takibi

Şok Darbesi İzleme (SPM) seçeneği, kritik bileşenleri kontrol eder ve 
değiştirilmeleri gerektiğinde sizi uyarır. Üretiminizin kesintiye uğramasını önleyin 
ve maksimum ekipman ömrü elde edin.



SMARTLINK. Sizi daha kolay bir hayata bağlar.

Makinelerinizin iyi durumda olduğundan ve bu şekilde kalacağından emin olmak; işte 
tüm mesele bu, değil mi? SMARTLINK, basınçlı hava ekipmanlarınıza ait tüm kritik 
belirtileri takip eder ve bu belirtilerin size her yerde, her zaman sunulmasını sağlar. 
Makinelerinizin üst düzey performans vermesi ancak zamanında servis ile 
mümkündür. Servis zaman çizelgesi her makinenin servis ihtiyaçlarını, planlı ziyaretleri 
ve  servis raporlarını gösterir.

  ’dan fazla veri noktasını etkin bir şekilde izlemeniz, 
kompresörünüzün durumunu iyileştirmenize yardımcı olur

Toplam Sorumluluk

Genel sağlık

SMARTLINK aracılığıyla
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Servis düzeyinizi seçin: SMARTLINK SERVICE
• Tüm müşteriler için ücretsiz
• Makine durumu ve servis gereklilikleri hakkında danışın
• Gerçek iyileştirme önerileri
• Servis ve tavsiyelere kolay erişim

Toplam Sorumluluk Servis Planı ile basınçlı hava ekipmanınızın 
bakımını eksiksiz bir şekilde gerçekleştiririz. Servis uzmanları 
tarafından yapılan zamanında bakım, orijinal parçalar, mühendislik 
güncellemeleri, revizyonlar ve tam risk kapsama gibi olanakların 
tamamı optimum makine sağlığına ve toplam maliyetin azaltılmasına 
katkıda bulunur.
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