
Tracer AdaptiView™ 
Yükseltmesi

Trane Bakım Servisleri



Eski bir Trane CenTraVac™ chilleri olan bir 
bina sahibi iseniz, sizin için doğru çözüm 
bizde. Trane Tracer AdaptiView™ kontrol 
paneli güncelleme işlemi, chillerlerinizi yeni 
Trane CenTraVac chillerlerde sunulan aynı 
kontrol cihazlarına yükseltme olanağı sunar. 
Eski kontrol cihazlarının aksine, Tracer 
AdaptiView güncelleme işlemi operatör 
üretkenliğinizi geliştirir, chiller çalışma 
verimliliğini artırır, eski ve yeni chillerlerinizde 
aynı operatör arabirimini sunar ve yeni iletişim 
protokolünü destekler -bütün bunlar Trane 
desteklidir.

Tracer AdaptiView kontrol cihazı 
güncelleme işleminin faydaları
Birçok binada HVAC sistemi bütün enerji 
maliyetlerinin yaklaşık %45'ini oluşturur. Bu 
maliyetleri daha etkin bir biçimde kontrol 
edebilecek olsaydınız, ederdiniz. Tracer 
AdaptiView operatörlere, chiller tesisinin en 
verimli düzeyde çalışmasını sağlama 
konusunda yardımcı olur. Bütün bunlar, daha 
derin bir kavrayış olanağının yanı sıra daha 
hızlı yanıt süreleri sunan bir grafik kullanıcı 
arabirimi sayesinde sağlanmıştır. 

• Operatör üretkenliğini geliştirir
• Sektördeki en iyi uyarlanabilir kontrol 

algoritmalarını kullanarak kesintisiz çalışma 
sağlar

• Chiller çalışmasını optimize eder
• Açık protokol esnekliği sayesinde Bina 

Otomasyon Sistemlerine daha kolay 
entegrasyon olanağı sunar

Chillerinize daha da iyi bir bakış
AdaptiView chiller kontrolü çalışma personeli, 
chiller tesisinin kontrolünü daha önce 
görülmemiş bir biçimde ele alır. Bu ileri düzey 
kontrol cihazları iyileştirilmiş bina 
performansında karşılığını bulur, bu da enerji 
verimliliğini artırır. Trane santrifüj chillerlerinin 
ünü ve güvenilirliği üzerine kurulu bu yenilik, 
yeni veya eskiden kalan Trane chillerlerini, 
kullanımı kolay renkli grafik ekranı ve ileri 
kontrol teknolojisiyle geliştirir.

Bina sahipleri için Trane Care özel servis çözümleri işletme 
performansı, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığını hedefler. Trane 
Kontrol Retrofit işlemi, eski chiller kontrol cihazlarınızı optimum 
performans ve verimlilikte çalışma için yükseltmede kilit önemdedir.
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Daha fazla üretkenlik ve çalışma verimliliği

Tracer AdaptiView ile birlikte Trane kontrol paneli 

Chillerler için dijital kontrol cihazlarında lider  
olma geleneğini sürdürüyor

Tracer AdaptiView kontrol cihazı 
güncelleme işlemi ile chillerinizden  
 daha fazlasını alın. 

�  Tracer AdaptiView™ Güncelleme İşlemi



Ekipmanınızı en ileri 
teknolojiye yükseltin

Tracer AdaptiView™ panel 
yükseltmesi
(Su ve hava soğutmalı) CenTraVac™ chillerler 
için kapsamlı bir retrofit işlemi paketi ve 
Pnömatik, Klasik Siyah, UCP1, UCP2 kontrol 
panelleri.

Güncelleme paketi yeni bir eksiksiz kontrol 
paneli, AdaptiView ekran, UC800 kontrol 
cihazı ve monte için salınım kolu içerir.

Tracer AdaptiView kontrol cihazı 
güncelleme işlemi
CenTraVac chillerler için kapsamlı bir retrofit 
işlemi paketi ve CH530 veya CH531 kontrol 
panelleri. 

Güncelleme paketi AdaptiView ekran, UC800 
kontrol cihazı, monte için salınım kolu ve kapı 
içi paneli içerir.

Chilleriniz için gerekeni yapın 

1  Chiller alt sistemlerinin parmak ucuyla 
kontrolü için geniş, tam renkli dokunmatik 
ekran

2  Daha hızlı sorun analizi ve çözümü için 
çalışma verilerine anında erişim

3  Bir bakışta durum güncellemeleri, önemli 
çalıştırma parametrelerini anında gösterir

4  Kolay okunabilir trend grafikleri ve teşhis 
raporları chiller kontrolünün ince ayarını 
yapmaya yardımcı olur

5  Sektörün öncüsü algoritmalar, hızla 
değişen koşullar altında kontrolü optimize 
eder

Chillerler için dijital kontrol cihazlarında lider  
olma geleneğini sürdürüyor

Teknik Özellikler:
• Daha iyi görüntüleme için ayarlanabilir tut ve eğ 

ekran

• Açık protokoller: BACnet, MSTP Lontalk, 
Comm4, Modbus Slave

• Dışarıda kullanım için opsiyonel UV  IP56 
kaplama seçeneği mevcut
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Trane Bakım Servisleri
Trane Care, müşterilerimizin önceliklerini göz 
önünde bulunduran çok kapsamlı güncel bir 
ürün gamı sunar. Trane servis uzmanlarına 
hedeflerinizi analiz etme ve size binanızın 
ihtiyaçlarına en uygun önerileri sunmaları 
konusunda güvenebilirsiniz.

Trane Care servis uzmanları, binanızın 
verimliliği, meslek sağlığı, konfor, güvenlik gibi 
karmaşık durumların yönetiminin yanı sıra 
ulusal ve yerel mevzuat ile uyumluluk 
konusunda da bina sahiplerine ve 
yöneticilerine tavsiyelerde bulunabilir.

Trane Care ile soğutma ve ısıtma sisteminizin 
performansını yeni bir sistemin performansına 
erişecek kadar yükseltmenizi sağlıyoruz. Trane 
Care güvenilirlik servisleri bozulma riskini 
azaltır, işletimi geliştirir ve ekipman ömrünü 
uzatır.

Trane Care, mevcut sisteminizin enerji 
verimliliğini optimize etmek ve anında tasarruf 
sağlamak için uygun maliyetli öneriler sunar.

Güvenilirlik

Trane'i arayın
Trane'i bugün arayın ve bir global liderin 
tecrübesinden ve deneyimli servis 
profesyonellerinden ve kaynaklarından 
faydalanın. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve 
Hindistan'daki 120'den fazla servis noktası 
ile Trane alanındaki en kapsamlı servis 
ağlarından birine sahiptir.

Teknisyenlerimiz aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Ekipman ve kontrol cihazlarının geçmişi 

hakkında bilgi

• Ekipman ve kontrol cihazlarına servis 
verilmesi konusunda derinlemesine deneyim

• En son teknolojiye ve desteğe erişim

Bizi arayın, konuşalım.

Enerji

Çevre

Atığı azaltan çevre dostu baskı uygulamaları 
ile geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.

Trane dünyanın dört bir yanındaki evlerin ve binaların performanslarını optimize eder.  Güvenli, konforlu ve enerji tasarruflu ortamların oluşturulması ve 
sürdürülmesi konusunda dünya lideri Ingersoll Rand'ın iş deneyimi ile Trane gelişmiş kontrol cihazları ve HVAC sistemleri, kapsamlı bina servisleri ve 
parçaları konusunda geniş bir portföy sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için www.Trane.com adresini ziyaret edin.
Trane, sürekli ürün ve ürün verilerini geliştirme politikası izlemekte olup, bildirimde bulunmaksızın tasarımı ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 
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