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OQD MOBILE (OQDM)

Produkt ref: OQA-PC-7

PRODUKTÖVERSIKT
Visa och hämta data trådlöst från OQD Express (OQDe).
Appen OQD Mobil (OQDm) kan laddas ned på din Android
enhet för att, via Bluetooth, aktivera kommunikation med vår
OQD Express (OQDe) displayenhet. Denna funktion tillåter
att Du enkelt kan kontrollera avläsningarna från vilken OQDe
display som helst inom en 10m radie och ladda ner loggad
data för vidare analys.

NYCKELFUNKTIONER
• Trådlös kommunikation
• Live Data
Använd din mobiltelefon att
Visa, logga och dela
direktkommunicera med OQD
Condition Monitoring
Express display via Bluetooth.
data med dina kollegor.
Visa och analysera information
• Ladda ner data
i realtid.
Nerladdning av data för
• Live redovisning
offline analys.
Övervaka dina prioriterade
• Säkerhet
applikationer realtid med din
Tillåter operatörer att på
mobiltelefon.
ett säkert sätt få tillgång
• Flera enheter
till data från aktiva maskin
OQDm kan ansluta flera
med säkerhetsavstånd.
enheter samtidigt så att du
enkelt kan övervaka alla dina
utrustningar från en endaste
applikation.

Upptäck mer på www.transauto.se
Kontakta oss på telefon: +46 (0)8 554 240 00
eller mail: sales@transauto.se

FÖRDELAR
Effektivare planering
Mer exakt proaktivt underhåll
med lägre kostnader som en
naturlig följd.

Ökad tillförlitlighet
Detekterar och rapporterar
de tidiga tecknen på dolda
problem som möjliggör
korrigerande åtgärder för
att förhindra accelererat
slitage och oväntade driftstörningar.

Lägre driftskostnader
Undvik onödiga oljebyten,
byt bara när det behövs.
Mindre stillestånd och
mindre underhåll.

Färre serviceintervaller
Mindre underhållsservice
innebär ökad tillgänglighet
och reducerade maskinkostnader.
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OQD MOBILE (OQDM)
SPECIFIKATIONER

INNEHÅLLER

Beställningsinformation
Produktinformation:
OQD Mobile (OQDm)
Artikelnummer: OQA-PC-7
System krav
Operativ system: Android 4.3
eller högre.
Processor: 1.2 GHz eller högre.
Bluetooth: Low energy 4.1 eller högre.
Display
Oljekvalitet (Tan Delta index)
Oljetemperatur
Förändringsintervall (index/tidsenhet)
Indikator Oljestatus (trafikljus)

DIMENSIONER

OM OSS
Tan Delta Systems Limited är världsledande inom marknadssegmentet ”utveckling och marknadsföring av avancerad teknik för Oil Condition Monitoring”. Det är en helt integrerad produktportfölj
som är konstruerad och utvecklad från den ursprungliga kärnprodukten, Oil Condition Monitoring
sensorn (OQSx).
Våra produkter är beprövade av flera världsledande industriföretag till att övervaka oljekondition. Ett
effektivt sätt att optimera produktiviteten, minska driftskostnaderna och därigenom vara konkurrenskraftig i en global ekonomi.
Alla Tan Delta produkter är designade och kvalitetssäkrade för långsiktig kontinuerlig drift i de
hårdaste kommersiella och industriella miljöerna. Varje produkt är noggrant konstruerad och testad
för att klara de långsiktiga effekterna av extrema stötar, vibrationer, värme, kyla, snabba temperaturpeakar, elektriska störningar m.m.
Tan Delta & Trans-Autos supportteam strävar kontinuerligt efter att finna bästa och mest effektiva
kundlösningar. Vår gemensamma erfarenhet och kompetens gör det möjligt för kunder att snabbt
och smidigt genomföra framgångsrik övervakning av oljans kondition och verkliga livslängd.
Trans-Auto tillsammans med Tan Delta tillhandahåller löpande 24/7 globalt garantisupport, teknisk
support, rådgivning och konsultation för att säkerställa att kunderna maximerar de långsiktiga
fördelarna med deras investering i Oil Condition Monitoring.

Trans-Auto AB,
Förrådsvägen 6
Box 215
SE-151 23 Södertälje, Sverige

Tel +46 (0)8 554 240 00
Mail sales@transauto.se
web www.transauto.se

