
CRN TECNOPART, S.A.
Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

EW-170.65C

SISTEMA DE MONITORATGE BASAT EN EL NÚVOL
PER A INSTAL·LACIONS PETITES I MITJANES

TELEVIS BLUE

TelevisBLUE STARTER 005-1Y 2G TBR2S011E0000 5 recursos 
TelevisBLUE STARTER 025-1Y 2G TBR2S051E0000 25 recursos 
TelevisBLUE STARTER 050-1Y 2G TBR2S101E0000 50 recursos 
TelevisBLUE STARTER 150-1Y 2G TBR2S301E0000 150 recursos 
TelevisBLUE STARTER 250-1Y 2G TBR2S501E0000 250 recursos 
TelevisBLUE STARTER 500-1Y 2G TBR2S1H1E0000 500 recursos 
ANTENA 3B 3m CABLE MCX90/M SAMANT3B30300  

» Sistema per al monitoratge basat en el núvol i especialment dedicat per 
a sistemes de petites  i mitges dimensions.
» Recollida de dades accessible des de la web.
» Kit preactivado para major simplicitat i rapidesa.
» Utilitza únicament la pròpia connexió de dades mòbils M2M protegida 
per transferir la informació des de l’instal·lació sense necessitat de cap 
confi guració addicional.
» Recull i transfereix informació durant 12 mesos des de la primera 
activació.
» Renovable anualment. En cas de cessament voluntari de la llicència, 
les dades romandran consultables durant  altres 12 mesos.
» No requereix descàrrega ni actualització. N’hi ha prou amb alojarse a la 
web www.televisblue.com 
   Eliwell s’ocupa d’actualitzar el programari, publicar noves funcionalitats 
i actualitzar el manual online.

» Totes les 
    instal·lacions
accessibles des 
d’un punt. Un 
pantallazo prou per 
conèixer l’estat de 
tots els sistemes de 
manera intuïtiva.

» Control continu. 
Monitoratge
constant que 
notifi ca a l’instant si 
se supera un llindar
d’alarma assignat.

»Fácil acces 
a la informació a
tot moment i des 
de qualsevol
lloc. A través de 
PC, tablet o
smartphone.

» Multiusuari. 
Els propietaris i
el personal de 
manteniment
accedeixen a la 
mateixa informació
coneixent 
immediatament
qualsevol 
modifi cació. 
Funció 
d’enviament d’in-
formes per email.

» De 5 a 500 recursos monitorizados depenent del model.
» Durada del servei : 12 mesos de connectivitat i registre de dades.
» Interval de registre confi gurable des de 5 min. a 1 dia.
» Interval de sincronització amb el núvol confi gurable entre 5 min. i 1 dia. » 
Display de dades: HTML5 via web (www.televisblue.com)
 Esdeveniments cronològics de sistemes.
 Històric de dades per a recursos en format taula i gràfi cs.
» Dues categories d’alarmes predefi nides.
 Llindars confi gurables per a cada recurs.
 Notifi cació immediata (opcional) quan desapareix l’alarma
               de l’instrument.
» Notifi cació d’alarmes per email a múltiples destinataris per a cada
    categoria.
» Enviament d’informes en PDF per email. Confi gurable en paquets diaris, 
   setmanals o mensuals.
» Pàgina centralitzada d’accés amb informació resumida per a tots
    els sistemes monitorizados.
» Usuaris i seguretat: Administració d’accés de proxies per a cada
    instal·lació.

LLICÈNCIA D’ACTIVACIÓ

NOTA:
La utilització del Televis Blue queda subjecta a l’acceptació dels termes 
de servei detallats en www.televisblue.com/terms. Més informació en el 
manual online i apèndixs disponibles en www.televisblue.com/help


