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Şehiriçi ve  Şehirlerarası yolcu 
otobüslerinde, Metrobüslerde, 
Tramwaylarda ve Trenlerde
kullanılabilen Monitörler. 

Otobüs, Metrobüs, Deniz Otobüsü

Tramvay, Metro



faaliyetlerini sürdüren ERPA, Endüstriyel Teknoloji alanındaki ilklere imza atarak, 
sektörün çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Yurt içinde başarılı projeler 
gerçekleştirerek her yıl “Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Firması” sıralamasında yer alan Erpa; 
Yurt Dışında ise farklı lokasyonlarda hizmet sunmakta ve kurduğu tedarik zinciri ile öne 
çıkmaktadır. Türkiye ‘deki ilk monitör ve printer laboratuarını kuran ERPA, görüntüleme 
teknolojileri konusundaki bilgi birikimini, TOCHI markasına taşımış olup, günümüzdeki 
önemli endüstriyel monitör üreticilerinden birisi haline gelmiştir. ERPA, standart 
monitörlerin yanısıra, videowall, digital signage, kiosk, araç içi monitörleri, dış mekan 
monitörler, cnc monitörleri, akıllı bina sistemleri, gibi 4,5’’ten 110’’e kadar, standart dışı 
görüntüleme sistemlerini projelendirme ve üretme kapasitesine sahipdir.

verdiği kişilere, çalışanlarına , çözüm ortaklarına ve çevreye saygı prensibiyle hareket 
eder. ERPA, kaliteli ekipman, yetişmiş iş gücü, uzun yılların getirdiği bilgi ve tecrübe 

çıkmasına ve sürekli gelişime katkıda bulunacaktır.



TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ GELİŞTİREN GÜCÜ
TAM 20 YILDIR...

NEDEN TOCHI MONİTÖR ?

ULUSLAR ARASI YAPILANMA
•
•
•
•

SATIŞ SONRASI DESTEK
• İstanbul Karaköy merkez ofisde 60 kişilik

destek ekibi
• Teknik donanıma sahip uzman kadro
•

KALİTE
•
•
•
•

Yurtdışı ofisleri ile aracısız ithalat işlemleri
Hızlı ürün tedariki
Düşük fiyat

Çevre standartlarına uyumluluk

YERLİ ÜRETİM
•
• Kolay ulaşılabilirlik
•

‘den beri



Tochi araç monitörü, tüm araç konumlarını gerçek zamanlı olarak görüntüler ve izler. 

iptalleri görebilir, duraklar bildirilir, tren sürücüleri görev süreleri belirlenirken kendilerine 
verilen aracı kolayca bulabilir. Son olarak, tüm araç hareketleri bir kontrol merkezi 
görünümünde tasvir edilebilir. Durak ekranlarında sürekli bir döngü söz konusudur sistem 

-Ön cam korumalı 4 mm özel Tochi tamperli cam 
-Yüksek mukavemetli metal kasa

-Toz ve sıvıya karşı korumalı 

IP65 MADE IN
TURKEY



Kalite ve çevre standartlarına sahip

Ön cam korumalı

Yüksek mukavemetli metal kasa

Aşırı nem ve sıcaklığa karşı koruma

240 V, (50/60hz) / DC 12V

Vesa standartlarına uygun

Araç konsoluna kolay sabitlenebilme

HER ŞEY GÖRÜŞ ALANINDA

Akıllı Araç içi 7" Kamera Monitörü (Geri Görüş Monitörü)
Yolculuğunuz sizi nereye götürürse götürsün, her zaman her şeyi görebilmelisiniz. Yenilikçi 

elirsiz durumlarda size yardım eder 
ve geceleri mümkün olan en iyi görüşü sağlar. Araçla park yerinde manevra yaparken 
kameradan gelen ilgili tüm verileri ekranda görebilirsiniz. Yolcuların otobüste hangi kapıdan 
indiklerini ve bindikleri rahatlıkla görebilirsiniz.Aynı anda 2 veya 3 adet yolcu kapısından 

kranda bölünmüş olarak 
tan sonra otoma

eski görüntüsüne döner.
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