
NEXT GENERATION
WIRELESS PRESSURE MONITORING

WE LOVE TECHNOLOGY

Opatentowany zależny od platformy i producenta system Wire-
less Pressure Monitoring System (WPM) kontroluje ciśnienie i 
temperaturę sprężyn gazowych. Czujniki poprzez bluetooth prze-
kazują dane do bramki webowej, która poprzez WLAN lub LAN 
tworzy połączenie z Państwa urządzeniami końcowymi. Specjal-
nie stworzone oprogramowanie analizuje dane do sterowania 
procesem i zapobiegawczej konserwacji, co zwiększa Państwa 
wydajność przez wczesne wykrywanie zużycia i zoptymalizowa-
ną pod kątem zapotrzebowania częstotliwość konserwowania.  
Państwa zdefiniowane działania zapewniają w ten sposób bez-
błędną produkcję. Nasz system globalnie udostępnia Państwu 
dane produkcyjne i proaktywnie powiadamia Państwa w razie 
spadku poniżej granicy ciśnienia i temperatury.

Dzięki połączeniu w sieć naszych narzędzi, maszyn oraz innych 
obiektów krok po kroku możecie Państwo stworzyć inteligent-
ną fabrykę.

JAKIE NOWOŚCI?

  IoT-Gateway z połączeniem z chmurą
 Webowy interfejs użytkownika
 Wewnętrzne zapisywanie danych procesowych
 Proaktywna funkcja e-mail

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA

  Za pomocą naszego systemu WPM możecie Państwo  
w pełni zoptymalizować swoją produkcję.

  Możecie Państwo zredukować czasy awarii z  
powodu spręży gazowych oraz nieplanowane nakłady  
na konserwację i utrzymywanie w sprawnym stanie.

  Możecie Państwo oczekiwać niskich kosztów inwestycji 
przy krótkich okresach amortyzacji.
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WIRELESS PRESSURE MONITORING
SPOSÓB DZIAŁANIA I BUDOWA

WE LOVE TECHNOLOGY
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1  CZUJNIK
    Monitorowanie wartości granicznych 

dla ciśnienia i temperatury
   Zapisywanie numeru narzędzia  

lub ID części/czujnika i pozycji 
   Mierzenie i wysyłanie wartości 

w zmiennych czasach cykli 
  Budowa czujnika:
    Wymiana baterii przez przykręcane gniazdo
    Przyłącze Minimess mimośrodowe
   Obudowa z tworzywa sztucznego

2  NOŚNIK DANYCH
   Zapisywanie wszystkich danych narzędzia 
   Przycisk LOGIN do logowania 

do bramki (Pairing) podczas zmiany narzędzia  
ze wskaźnikiem LED

   Przycisk CHECK do przeprowadzania  
diagnostyki narzędzia ze wskaźnikiem LED

   Dwie baterie zapewniają stałą dostępność

3  GATEWAY, IoT
   Oparte na algorytmie rozpoznawanie  

trendu i analiza danych
   Zależnie od platformy przez oprogramowanie  

na bramce i dostęp przez przeglądarkę
   Zależna od producenta integracja systemowa 
   Podłączenie do chmury możliwe przez  

OPC-UA i MQTT
   Podłączanie do układu sterowania procesem  

przez /O, EtherCAT oraz interfejsy Profinet
   Samodzielna komunikacja przez podłączenie  

do serwera pocztowego
   Wewnętrzna pamięć danych

4  DOSTĘP PRZEZ CHMURĘ
   On Premises: Integracja ze specyficznymi  

dla klientalokalnymi systemami
   Costumer Cloud: Integracje ze 

specyficznym dla klienta systemem chmury

5   DOSTĘP PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ  
INTERNETOWĄ/APLIKACJĘ

   Globalnie mobilny dostęp do systemu WPM
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