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ARLINE Uzaktan izleme,
Alarm ve İnterkom Sistemi

ARLIFT Asansörlerin İnterneti



ARCODE, ARL-700 ve 
ARCUBE ile CANbus 
aracılığıyla kolay bağlantı

Dahili akü, akü şarjı, akü 
kapasite takibi ve akü arızası 
durumunda bilgilendirme

ARKEL Cloud web 
yazılımı üzerinden kolay 

ve hızlı ayar imkânı

Uzaktan yazılım 
güncelleme

EN 81-28 ve EN-81-70 
standartlarına tam uyumlu

ARLINE



ARLINE-M 

Ana ünite (dahili 
GSM/GPRS modülü 
ve akü ile)

ARLINE-S-TP

Kuyu içerisinde (kabin 
üstü, kabin altı/kuyu dibi) 
kullanılan kutulu 
alarm ünitesi

ARLINE-S-COP

Kabin kaseti içerisinde 
kullanılan kutusuz 
alarm ünitesi

ARLINE-S-INT

Makine dairesi veya 
asansör kumanda 
panosunda kullanılan 
interkom ünitesi

ARKEL ARLINE
Units

  Güncel EN 81-28:2018 (+AC:2019) ve EN 81-70:2018 uyumlu uzaktan alarm sistemi

  SMS ve e-posta yoluyla anlık alarm ve hata bildirimleri

  ARKEL Cloud üzerinden asansör hata kodlarını ve alarm durumu anlık takip imkânı

  EN 81-20 uyumlu interkom sistemi

  Otomatik haberleşme testi ve arıza durumunda bilgilendirme

  Alarm filtreleme fonksiyonları

  Yalnızca 4 kablo ile kolay bağlantı

  Programlanabilir 5 adet giriş ve 2 adet röle çıkışı

  Mobil cihazlarda, arızalı asansörün bulunduğu binaya yol tarifi

  2G Şebeke desteği

ARLINE Asansörler için

Uzaktan İzleme, Alarm ve İnterkom Sistemi
(Çift yönlü haberleşme sistemi)

ARLINE Teknik Özellikleri:



Tecrübesi, dinamik ekibi, tasarımı 
ve etkin servis desteği ile geçmişte olduğu 

gibi gelecekte de çözüm ortağınız.

ARKEL Cloud üzerinden 
asansör hata kodlarını ve alarm 

durumu anlık takip imkânı

Uzaktan yazılım güncelleme

ARCODE, ARL-700 ve 
ARCUBE ile seri port 

aracılığıyla kolay bağlantı

Mobil cihazlarda, 
arızalı asansörün 
bulunduğu binaya 
yol tarifi 

ARLIFT



ARLIFT Teknik Özellikleri:

  SMS ve e-posta yoluyla anlık alarm 
ve hata bildirimleri
  Asansörü uzaktan izleme özelliği 
ile istatistiksel bilgileri, asansör arıza 
durumunu, çağrı durumunu, kat kilitleme 
durumunu, kabin konumunu ve kabin 
hızını yetkili kullanıcılar canlı olarak takip 
edebileceklerdir
  Uzaktan arıza tespiti, kontrolcü 
durum ekranlarını canlı izleyebilme 
  Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden 
uzaktan kumanda (kat çağrısı, acil 
çağrılar, durak kilitleme, park modu, 
kapıları kilitleme, vb) 

ARLIFT Asansörlerin İnterneti



ARCODE
or ARL-700

Web sitesi 
bulut.arkel.com.tr

ARKEL CLOUD 
ÇALIŞMA PRENSİBİ 

• ARCODE’dan ve ARCUBE’ dan 
alınan veriler ARKEL ARLIFT, ARKEL 
ARLINE cihazı yardımı ile ARKEL Cloud 
sistemine aktarılır. Bu şekilde ARKEL 
Cloud’da toplanan veriler internet 
erişimi olan herhangi bir cihazdan 
yetkili kişiler tarafından canlı olarak 
takip edilir. 

• Asansör sisteminde oluşan herhangi 
bir arıza SMS veya e-posta yolu ile 
yetkili kullanıcılara ulaştırılır.

• Detaylı istatistik bilgileri alabilir, yıllık 
bakım süresinin takibini yapabilirsiniz.

ARLIFT



ARKEL Cloud’a erişim yazılımını nereden indirebilirim?

ARKEL Cloud’a erişim için özel bir yazılım yoktur, kurulum gerektirmez. 
Tüm işlevler Web tabanlı olarak tasarlandığından, uyumlu bir Internet tarayıcıdan 

(örn: Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox) ARKEL Cloud sistemine 
erişebilir ve tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

ARKEL Cloud’a mobil cihazlardan bağlanabilir miyim?

Evet. Desteklenen Internet tarayıcıların bulunduğu tüm cihazlardan (akıllı telefon, 
tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar) ARKEL Cloud’u kullanabilirsiniz.

ARKEL Cloud sistemine kayıt olabilmek için ne yapmam gerekiyor?

ARKEL Cloud sistemini kullanabilmek için uyumlu cihazlarından 
birini satın almanız gerekmektedir. 

Eğer firmanız ilk defa ARKEL Cloud sistemini kullanacaksa, firmanıza bir kayıt 
açılması ve bir yönetici kullanıcısı ve şifresi tanımlanması gerekecektir. İlk defa 

firma kaydınızı açtırmak için ARKEL Teknik Destek Departmanı’nı aramanız 
yeterlidir. Telefondaki arkadaşımız, firma bilgilerinizi (firma adı, adresi, firma 

kontak bilgileri) ve ARKEL Cloud uyumlu cihazınızın üzerindeki etikette bulunan 
seri numarasını teyit ettikten sonra sisteme giriş için gerekli kullanıcı adı ve 

şifrenizi e-mail adresinize gönderecektir. 

Bu işlem, her firma için bir kez yapılır. Firma kaydı bir kez açıldıktan sonra, 
ekleyeceğiniz diğer tüm ARKEL Cloud uyumlu cihazları, üzerlerindeki seri 

numaraları ile firmanıza kendiniz kaydedebileceksiniz. Ayrıca firmanızdaki diğer 
kullanıcılar için veya müşterileriniz için kullanıcı hesabı oluşturma yetkilendirme 
işlemlerini ARKEL Cloud ekranları üzerinden kendiniz kolaylıkla yapabileceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular 



facebook.com / ArkelElektrik 

twitter.com / ArkelElektrik

youtube.com / ArkelElektrik

linkedin.com / ArkelElektrik

instagram / arkel_elektronik

ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69  Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE   

 T: +90(216) 540 67 24-25    |    F: +90 216 540 6726   
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