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SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

► SENSORIUM sıcaklık takip sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın İlaç 
ve Aşı Dolabı Isı Takip Sistemi şartnamesine uygun olarak 
hazırlanmıştır.
► Sıcaklık değerlerini kayıt altına alabileceğiniz profesyonel 
bir sistemdir.
► Ethernet ile haberleşen, basit komutlar ile set edilebilen, 
programlanabilen bir üründür.
► Sistem, ethernet üzerinden internet bağlantısı ile veri to-
plama merkezimize topladığı bilgileri kayıt altına almaktadır.
► Sistem, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan internet üzerin-
den çalışmaktadır.
► SENSORIUM Web arayüzlü yazılımı ile geriye dönük anali-
zler yapılabilir.
► Uygulama alanında kontrol edilmek istenen sıcaklık ve 
nem değer aralığı rahatlıkla SET edilebilir.         
► SET değerlerinin dışına çıkılması durumunda, herhangi 
bir ek donanıma ihtiyaç duymadan 3 farklı şekilde alarm 
bilgisi alınabilir.
► Alarm bilgisi, set edilen değerin altındaki ve üstündeki 
durumlar için ayrı ayrı alınabilir.

► Alarm bilgisi, tanımlı olan kişilere E-mail, SMS ve telefonla 
arama olarak gönderilebilir.
► Cihazın, kontrol etmesini istediğiniz minimum ve maksi-
mum sıcaklık değer aralıklarını set edebilirsiniz.
► Belirlediğiniz set değerlerinin dışına çıkılması durumunda 
cihazın çıkışlarını kullanarak çeşitli uyarılar verdirebilirsiniz. 
Bunun için ek bir IO kartına ihtiyaç yoktur.
► Dolap kapağının kapalı ya da açık olduğu durumları 
izleyebilirsiniz.
► Enerji Var ya da Yok bilgisini anlık olarak izleyebilirsiniz.
► Standart sistemler, bilgisayar gerektirmektedir. Bir bilgisa-
yar minimum 400-500 W/Saat enerji ile çalışmaktadır. Bu 
durumda, yıllık yaklaşık 595TL enerji sarfiyatı yapmaktadır.
►SENSORIUM ısı takip sisteminde bilgisayar ihtiyacı yoktur. 
Sistem, 9W/Saat enerji ile çalışmaktadır. Bu durumda, yıllık 
sadece yaklaşık 18TL enerji sarfiyatı yapmaktadır.
►LCD ekran üzerinde sıcaklık set değerleri, dolap sıcaklığı, 
tarih ve saat bilgisi dönüşümlü olarak izlenebilir.
►Web tabanlı karekod destekli aşı takip sistemi içermekte-
dir.

Sıcaklık Minimum ve 
Maksimum SET değerleri 

izlenebilir.

5 dakika aralıklar ile veri 
toplandığında 100 yıldan fazla 

veri saklayabilir.

ASCII Haberleşme Protokolü 
kullanır.

Standart Dataloggerlar düşük hafızalı 
EEPROM teknolojisine sahip, belli bir 

ömrü olan hafızalar kullanır. MAC DAT-
LOG ETHERNET ile ise SD CARD

 teknolojisi kullanır.

Standart Datalogger’lar seri port ile 
haberleşirler.

MAC DATLOG ETHERNET ise Ethernet 
ile 10 MB haberleşir.

Dolap Kapağı Açık – Kapalı 
Kontrolü

Elektrik Kesintisi Kontrolü

Minimum ve Maksimum set 
değerlerinin dışına çıkılması 

durumunda 3 ayrı çıkış 
kullanılarak alarm verilebilir.

TAK ÇALIŞTIR

Bir çok giriş ve çıkış portları 
bulunur.

Ek olarak IO kontrol kartına 
gerek yoktur.

•	 Doruk Sağlık Grubu - Bursa
•	 Delta Hospital - İstanbul
•	 Özel Rentıp Hastanesi - Bursa
•	 Özel Esentepe Hastanesi - Bursa

•	 Karacabey Devlet Hastanesi - Bursa
•	 Rumeli Hospital - İstanbul
•	 Göksu Ecza Deposu - Afyon
•	 Özcan Ecza Deposu - İzmir
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