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Mobiel, modulair, multifunctioneel – één platform voor 

alle gegevens en toepassingssituaties

Beschikbaarheid van gegevens vormt de basis voor het  

optimaliseren van processen en het bedrijf van technische  

installaties. Minder compatibele eilandoplossingen of  

complexe gebruiks-knowhow, stonden altijd in de weg bij  

eenvoudig en flexibel combineerbare  

toepassingsmogelijkheden ook voor ambachtelijke  

ondernemingen en kleinere industriële bedrijven.

TTSL® sluit deze leemte en maakt de meest uiteenlopende 

sensorgegevens op willekeurige opstellocaties snel en  

eenvoudig beschikbaar – zonder dat specialistische kennis,  

uitgebreide bedrijfsnetwerken en uitgebreide IoT-projecten 

nodig zijn.

TTSL® is een modulair, op de cloud gebaseerd compleet 

systeem met alle componenten, die u voor meetwaar

deregistratie nodig heeft: talrijke sensoren en interfa

ces, gateways met een grote reikwijdte en gebruiks

vriendelijke applicaties voor inbedrijfstelling en  

configuratie van uw systeem, evenals voor de opslag, 

analyse en documentatie van uw meetgegevens.

Ontwikkeld voor professionele eisen, toepasbaar voor  

de meest uiteenlopende branches

Productiebedrijven beschikken met TTSL® over een praktische 

oplossing voor het naderhand uitbreiden van de  

machinevoorraad met moderne IoT-sensortechniek voor  

automatische machinebewaking met registratie van  

productiegegevens en machinestatus of voor monitoring van 

processen. TTSL® biedt de meest uiteenlopende branches 

praktisch onbeperkte toepassingsmogelijkheden, want  

dankzij TTSL® kunnen op afstand willekeurige gegevens  

worden geregistreerd, geanalyseerd en gedocumenteerd, 

zonder zelf op locatie te hoeven zijn. Dit versnelt de  

reactiemogelijkheden, verhoogt de efficiency van installaties 

en bespaart tijd en kosten.

Gebruik dit universeel toepasbare universeel systeem voor  

bewaking en bediening op afstand, analyseren en  

documenteren van uw machines en processen – eenvoudig 

onderweg via smartphone of kantoor-PC. Het nieuwe  

TTSL®-systeem van Trotec maakt condition monitoring zeer 

eenvoudig mogelijk. Registreer en bewaak de meest  

uiteenlopende meetgegevens van al uw bouwplaatsen of  

machineprocessen.

HET TROTEC TTSL®PLATFORM MET MULTIMEASURE CLOUD
Systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren 
van uw machines en processen.

Eén platform voor alle gegevens en toepassingssituaties:

Bewaking op afstand  
& afstandsbediening

Alle data centraal  
en veilig in de cloud

Analyse en  
documentatie
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TTSL® CB (Communication Bridge)

TTSL® SB (Sensor Bridge)

TTSL®-sensoren

TTSL® basis-installatie (schematisch)
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MultiMeasure Center
cloud

Client-app

Client PC

2G/3G

Extra  
informatie:

www.trotec.com/ttsl

�n   Eén platform voor alle gegevens en toepassingssituaties:  
Bewaking op afstand, afstandsbediening, analyse en  
documentatie van processen en machines

 �n   Centraal cloud-platform maakt toegang tot gegevens op  
ieder moment mogelijk vanaf elke locatie

 �n  Remote monitoring bespaart dure controlebezoeken op     
 locatie door technisch personeel

�n   Modulair ontwerp voor voordelige op de behoefte  
afgestemde aanpassing en uitbreiding

�n    Mobiel toepasbaar systeem voor bouwplaatsen en machines

 �n   QR-code van alle componenten voor eenvoudig installeren 
en inbedrijfstelling

n   Multi-client-systeem met autorisatiemogelijkeheden –  
individueel aanpasbaar voor medewerkers en klanten

n   Overzichtelijke meetgegevensanalyse en  
exportmogelijkheden voor documentatie

n   Definitie van individuele drempelwaarden voor  
alarmmeldingen voor alle signaalgevers

Voordelen in de praktijk:

Ben je geïnteresseerd?  
Wij adviseren u persoonlijk: 

Tel. +31 103 135250 
EMail: infonl@trotec.com                nl.trotec.com

Uw Trotecvoordelen:

  Individueel projectadvies

   Aankoop en service vanuit één enkele bron

   Eén aanspreekpunt voor alle diensten

TTSL® brengt alles zo dichtbij, dat het zo lijkt dat u er zelf bent!
De mobiele toepasbaarheid en het modulaire concept van het TTSL®-systeem, maakt het gebruik 
voor de meest uiteenlopende gebruikersgroepen en taken zeer eenvoudig plug & play mogelijk.

Hoe werkt TTSL®?

TTSL®-sensoren kunnen direct op locatie de meest  

uiteenlopende meetgrootheden registreren. Ter afsluiting van 

de projectspecifieke benodigde sensoren, zijn verschillende 

sensorboxen met specifieke interfaces beschikbaar. De  

sensorboxen worden met een kabel aangesloten op de TTSL®- 

gateway. Deze zorgt voor de periodieke overdracht van de  

geregistreerde gegevens via GSM naar de Trotec cloud-

applicatie MultiMeasure Center, die via een desktop-PC of  

een app kan worden opgeroepen. Via MultiMeasure Center 

kunnen ook remote-commando's aan de TTSL®-gateway  

worden verzonden, bijvoorbeeld geactualiseerde alarmgrens-

waarden of opdrachten voor het uitschakelen van machines.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Alle TTSL®-componenten zijn voorzien van een QR-code, die 

met de MultiMeasure Center-app kan worden ingelezen. In dit 

kader kan elke box en elke sensor individueel worden voorzien 

van een naam en kan de gehele installatie worden toegewezen 

aan een project. Zodra de gegevens zijn opgeslagen, is het  

systeem klaar voor gebruik.



Een stekte partner naast u

De Trotec Group voorziet de industrie, 
commerciële en ambachtelijke bedrijven 
van professionele productoplossingen 
voor klimaatbeheersing. Bovendien 
bieden we u het complete programma 
machines en meetapparaten, tot speciale 
werktenten en zichtbarrièrewanden. 

Wij gebruiken onze jarenlange  
branche-knowhow voor het bepalen van 
eersteklas standaards op het gebied van 
tenten en zichtbarrièrewanden. Profiteer 
bij uw taakstelling van onze ervaring op 
basis van ons succesvolle werk voor 
talrijke gerenommeerde klanten.

Trotec C.V.

Kreekweg 22 
3133 AZ Vlaardingen 

Tel. +31 103 135250 
Fax +31 103 135251

info-nl@trotec.com 
nl.trotec.com
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