
Uzaktan İzleme & Yönetim Çözümleri

ControloC, 

varlıklarınızı sizin 

adınıza izler ve 

yönetir

Detaylı bilgi için;
www.tamara.com.tr 
web sayfamızı 
ziyaret edebilirsiniz

Gelecekte her cihaz 

                       internete 

          bağlı olacak

Üç çözüm bir arada tek bir cihazda: kapı/erişim 
kontrolü, uzaktan ortam şartlarını izleme ve otomatik 
elektrik sayacı okuma. Web ve SNMP ile IP üzerinden 
izleme ve yönetim sağlar, e-mail ile anında alarm 
bildirimi gönderir.



Üç çözüm bir arada tek bir cihazda: kapı/erişim kontrolü, 

uzaktan ortam şartlarını izleme ve otomatik elektrik sayacı 

okuma. Web ve SNMP ile IP üzerinden izleme ve yönetim 

sağlar, e-mail ile anında alarm bildirimi gönderir.

Ÿ Ortam şartları ve güvenlik parametrelerini  internet üzerinden izler ve yönetir.

Ÿ İzleme ve cihaz konfigürasyonu için dahili (built-in) web  arayüzü

Ÿ Tanımlananabilir giriş paratmetrelerine gore alarm oluşturma

Ÿ Tanımlanan eşik değerlerinin aşılması durumunda e-mail ve/veya SNMP trap gönderme özelliği

Ÿ Uzaktan sayaç okuma  özelliği, RS-485 portu üzerinden elektrik sayacı bilgilerini toplama 

((IEC62056 ölçüm standard)

Ÿ Kabin kapılarının ne zaman ve kim tarafından açıldığının kontrolünü sağlar, kapı açılması ile ilgili 

her türlü başarılı /başarısız erişim teşebbüsü system loglarına kaydedilir.

Ÿ Web üzerinden kabin  kapağını açma imkanı

Ÿ SNMP desteği ile Nagios vb. herhangi bir üçüncü parti Network Yönetim Yazılımlarına entegrasyon 

imkanı

Web Arayüzü
Ÿ Web arayüzü üzerinden tam izleme ve yönetim imkanı

Ÿ Sensör eşik değerleri tanımlama, otomatik aksiyon ve alarm kuralları tanımlama

Ÿ Otomatik üretilen system loglarının izlenmesi

Ÿ Anlık sensör değerlerinin ve alarm durumlarının izlenmesi

Ÿ Ağ ayarlarının (IP adresi, ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, DNS, vb) ve kullanıcı yönetim ayarlarını 
yapılandırılması

Temel Özell�kler



Uzaktan İzleme & Yönetim Çözümleri

İzleme 
Merkez�

Ma�l 
SNMP Trap

Elektr�k Sayacı

Temassız 
Kart Okuyucu

Tuş Takımı

Sensör G�r�şler�

NemSıcaklık Duman Su Baskını T�treş�m AC Voltaj Hareket Kapı Kontağı

Bugünün onl�ne 
dünyasına 
uygun

İsted�ğ�n�z zaman 
�sted�ğ�n�z yerden 
�zleme & yönetme 
�mkanı



Sensor ve Aksesuarlar

D�j�tal Sensörler

İç ortamdak� duman 
ve sıcaklığı algılar. 
(duman ve sıcaklık 
b�rl�kte)

İç ortamdak� nem ve 
sıcaklığı algılar. nem 
ve sıcaklık b�rl�kte)

Analog Sensörler

Duman & Sıcaklık Sensörü Nem  & Sıcaklık Sensörü

Su Baskını Sensörü

Suyun metaller�ne 
değmes� durumunda 
nem algılanır

Sarıntı Sensörü

Yüzeydek� sarsıntı 
algılanır

AC Voltaj Sensörü Hareket (PIR) Sensörü
220 V - 230 V 
şebeke (besleme) 
ger�l�m�n�n varlığı 
�zlen�r.

Infrared üzer�nden 
hareket algılanır

Kapı Kontak Sensörü

Açık/kapalı olup olmadığını 
algılamak üzere kab�n 
kapılarına  vb yerleşt�r�l�r 
Mıknatıs ve metal plaka olmak 
üzere  �k� parçadan oluşur

Dış Ortam Sıcaklık Sensörü

Dış ortam sıcaklık sensörü

Tuş Takımı Temassız Kart OkuyucuTemassız Kart Okuyucu Temassız Kart 
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