
SECCURA®

Tanklar için otomatik gaz teslimatı

Her zaman ihtiyacınız olduğu miktarda gaza sahip olduğunuzdan emin biçimde asıl işinize odaklanmak

istiyorsanız, SECCURA® tanklar için otomatik gaz teslimat sistemi sizin için doğru çözümdür. Eğer

bir gaz stoklama tankınız varsa, Linde sizi tank seviyesi kontrolü ve gaz siparişi yükünden kurtararak,

zahmetsizce gaz ikmalini sağlar. Linde, uzaktan izleme yoluyla tank seviyelerini otomatik olarak

ölçer ve talep doğrultusunda yeni ikmal programları hazırlar. Yalnızca internete girerek tank seviyesini

izlemek, tüketiminize dair kapsamlı raporlar almak, geçmiş ve gelecek ikmalleri görmek ya da farklı

tüketim dönemlerini karşılaştırmak istiyorsanız, SECCURA® tanklar için otomatik gaz teslimatı sistemi

tam ihtiyacınız olan bir donanım.

SECCURA® tanklar için otomatik
gaz teslimatı nedir ?

Bu hizmet benim için
doğru çözüm mü?

Benim için ne gibi faydaları var? � Daha güvenilir yapı

- Gaz seviyesinin izlenmesi ve yeni teslimatların programlanması garantisi

- Gaz tüketiminin gelişimine dair hızlı genel bakış

- Gaz tüketiminin çeşitli üretim gruplarına paylaştırılması ihtimali

- Ek teslimatların rahatça internet üzerinden siparişi

SECCURA® tanklar için otomatik gaz teslimat sistemi Linde'nin müşterilerine toptan gaz ikmali

yönetim hizmetidir. Linde, tesislerinizdeki gaz stoklama tanklarının seviyelerini uzaktan izleyerek

sizin düzenli olarak seviyeleri kontrol etmenize ve sipariş vermenize gerek bırakmadan, gerekli

miktarda gazı otomatik olarak temin eder. Otomatik teminin mükemmel bir tamamlayıcısı olarak,

bu hizmet mevcut tedarik durumunuzu kapsamlı bir internet uygulaması ile izlemenizi sağlar.

İstediğiniz zaman çeşitli tüketim raporlarına ulaşabilir ve planlanmış teslimatları kontrol edebilirsiniz.

� Masrafların azaltılması

- Gaz stoklarını izlemek ve sipariş vermek için elemana gerek kalmaz.

� Daha düşük gaz sıkıntısı riski

- Beklenmedik gaz sıkıntısı olmadan kesintisiz üretim garantisi

� Hızlı ve kolay dökümantasyon

- Tüm tank verileri kolay ulaşılabilir tek bir yerde saklanır.

- Faturalar ile ilgili teslimatların karşılaştırılmasının kolaylığı

- Denetleme yetkisine sahip kurumlar (itfaiye, kalite, çevre, v.b, konularda yetkili merciler) için

tank bilgilerine kolaylıkla ulaşma

- İnternet üzerinden her an (7/24) ulaşılabilirlik



Hizmet neleri kapsar?

Tek yapmanız gereken bölge satış temsilcinizle iletişime geçmek ve SECCURA® tanklar için otomatik

gaz teslimatı sistemine abone olmak. Bu sisteme dahil olduğunuz zaman, Linde gerekli uzaktan

izleme cihazını (tank bilgisayarı) stoklama tankınıza monte ederek, sistemi yönetmeye başlar. Bu

süreç bir kez tamamlandıktan sonra, sizin başka bir şey yapmanıza gerek kalmaz, çünkü Linde

tüketimi izleyerek, tanka yapılacak gaz teslimatlarını programlayacaktır.

İnternet uygulaması için gerekli olan kullanıcı adını ve şifresini uzaktan izleme cihazının montajından

sonra alacaksınız. Kullanıcı dostu kullanma kılavuzunuz ile sistemi nasıl kullanmanız gerektiğini

hemen öğrenecek, yardım ya da eğitime ihtiyaç duymanız halinde ise personelimiz size yardımcı

olmaktan her zaman için mutluluk duyacaktır.
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Nasıl işliyor?

Hizmeti kullanmaya başlamak için
ne yapmak gerekir?

� Uzaktan izleme birimi ile tank seviyesinin sürekli takip edilmesi

� Standart internet bağlantınızla kullanılacak web tabanlı uygulama

� Kullanıcı adı, şifre ile güvenli, kişisel giriş

� Gaz tüketiminizin geçmiş verilerine ulaşma

� İki tüketim dönemini karşılaştırma imkanı

� Her bir tank ya da bir işlem birimine göre kaydedilmiş gaz hacimleri ve teslimat tarihleri

SECCURA® tanklar için otomatik gaz teslimatı sistemi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

1. Bir uzaktan izleme birimi devamlı olarak stoklama tankı seviyesini okur. Tank seviyesi önceden

belirlenen sınırın altına düştüğünde, ilgili alarm sinyali Linde'ye gönderilir.

2. Linde bir sonraki teslimatı programlar.

3. Yeni sevkiyat önceden belirlenmiş bir zaman planlaması içinde sahanıza gelir.

4. Stoklama tankınız Linde dağıtım operatörleri tarafından doldurulur.

5. İnternet uygulaması gaz tüketiminizi tamamıyla şeffaf bir hale getirerek, tank seviyesi, gaz

tüketim geçmişi gibi önemli bilgileri gösterir. Sistem, her bir üretim bölümünün tüketim analizini,

teslimat bilgilerini, planlanmış teslimatlar gibi önemli verilerini ve daha fazlasını bir araya getirir.

Tank dolumu Telemetre donanımlı
sıvı tank

Gaz dağıtımı Dağıtım merkezi Müşterinin internet
üzerinden kontrolü


