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ContiConnect Yard 
 Dijital Lastik Takibi. Heran. Her yerde. 

ContiConnect™, Continental’in 

ticari filolar için geliştirdiği, içinde 

hem sensörlerin hem de lastik veri 

hizmetlerini kapsayan dijital lastik 

takip çözümüdür. Sensörler; 

lastikle ilgili verileri anlık olarak 

oluşturur, takip eder ve portala 

transferini gerçekleştirir. Bu 

veriler, ContiConnect portalında 

görüntülenir ve SMS, e-posta veya 

portal uyarısı yoluyla kullanıcıya 

aksiyon alınması gereken 

durumlarda bildirim göndererek 

aksamaların önüne geçer.   

ContiConnect™- uzaktan lastik 

takibinde verimli çözüm 

ContiConnect, lastiğin basınç ve 

sıcaklığını uzaktan takip imkânı 

sunar ve kullanıcıları anlık olarak 

lastikleri hakkında bilgilendirir. 

Böylece lastikle ilgili arızaların önüne 

geçmekle kalmayıp aynı zamanda 

aracın kilometre performansını 

arttırarak değer yaratır. 

Continental’in müşterilerine sunduğu 

araç içi dijital çözümü olan 

ContiPressureCheck™’e ek olarak 

ContiConnect™; artık tüm filo için en 

iyi kalitede bilgi oluşturarak filo 

verimliliğini yükseltir ve hizmet 

ömrünü arttırarak değer yaratır. 

ContiConnect™, Continental’in en 

yeni lastik veri hizmetleri çözümüdür. 

ContiConnect 
• Lastik içine monte edilen 

sensörlerle birlikte, bir web 
portalı ve bildirim hizmetlerinden 
oluşan farklı parçaları bulunur. 

• Veriler, Yard Reader istasyonu 
aracılığıyla ContiConnect portalına 
aktarılır. 

• Lastik içinde bulunan 
sensörlerden alınan basınç ve 
sıcaklık verileri analiz edilir ve 
raporlanır. 

• Lastik basıncında önceden 
belirlenen değerlere göre bir 
sapma olursa ilgili kişiler e-posta 
veya SMS yoluyla anında 
bilgilendirilir. Böylece, filo 
yöneticisine lastikleri kontrol 
etme ve gerekliyse aksiyon alma 
imkânı sunar. 

• Bütün filo için daha uzun lastik 
ömrü, daha az bakım ve lastik 
arızası kaynaklı yolda duruş süresi 
sağlayarak verimliliği arttırır. 

 
Web Portalı  

• Web Portalı tüm filonun anlık 
lastik takibini sağlayarak filo 
yöneticisinin kontrolünü arttırır.  

• Farklı önyüzler ve filtre 
fonksiyonları detaylı analiz imkânı 
sağlar. 

 
 

Yard Reader İstasyonu  

• Yard Reader istasyonu, belirli bir 
alan içerisinde çalışan ya da kısa 
periyotlarla aynı noktaya dönen 
araçların bulunduğu yerlere 
kurulur. Sensörlerin takılı olduğu 
araçlar bu noktadan geçtikçe 
lastik verileri toplanır ve web 
portalına aktarılır. 

El Terminali  
• El terminali ContiConnect’in 

başlatılması ve kurulumu için 
gereklidir. Bu cihaz; lastik 
sensörlerini kablosuz şekilde 
algılar ve sensörlerin araçtaki 
pozisyonlarını işaretler.  

Lastik Sensörü ve Akıllı Lastik  

• Sensörler, lastiğin sıcaklık ve 
basıncının en doğru ölçüldüğü yer 
olan iç astarının üzerine 
yapıştırılır.  

• Bu pozisyonu sebebiyle de hasar 
ve çalıntılara karşı korunaklıdır. 

• Sensörler, lastiğe sonradan monte 
edilebildiği gibi önceden monte 
edilmiş şekilde de lastikle birlikte 
sipariş verilebilir. Bu ürüne Akıllı 
Lastik adı verilir.  

• Akıllı lastikler sayesinde filolar 
dijital lastik takibine daha hızlı 
başlayabilirler.  Hem zamandan 
tasarruf edilirken hem de 
sensörün  lastiğe tek seferde 
doğru kurulumu önceden 
sağlanmış olur.     
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