PAVING QUALITY SYSTEM
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ UKŁADANIA
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M

onitoruj kluczowe parametry jakościowe Twojej pracy
z systemem zarządzania układania MatManagerTM .

System MatManagerTM pozwala śledzić zużycie materiału, a dzięki
bieżącym wskazaniom optymalizuje dostawy i zmniejsza jego
straty materiału. System dokumentuje ile masy ułożonej zostało
na m2 oraz rejestruje przypadki zatrzymania, ruszania aby
udokumentować Twoja pracę. Prędkość układania, ułożona
powierzchnia oraz temperatura materiału są prezentowane
na czytelnym 7'’ wyświetlaczu.
Eksport i zapisywanie wszystkich pobranych informacji na koniec
pracy dla dalszego przetwarzania, analizy i raportowania
kluczowych danych dla potwierdzenia, iż wymagania dotyczące
nawierzchni zostały spełnione.
Jak to działa
MatManagerTM wykorzystuje szereg różnych czujników
montowanych na układarce aby zmierzyć i obliczyć kluczowe
parametry układania.

Korzyści
•

Bieżące monitorowanie zużycia materiału dla
zapewnienia właściwej ilości ułożonego i zamówionego z wytwórni				

•

Historia dostaw dla lepszego zarządzania logistyką
transportów i zamówień

•

Obliczanie dystansu i powierzchni ułożonej masy

•

Monitorowanie i raportowanie prametrów
jakościowych takich jak temperatura masy, zatrzyma-

• Połączenie wszystkich danych z pozycjami GPS
• Eksport uzyskanych danych do analizy i raportów

GPS i Stacja Pogody
Zapisuje pozycję i warunki
pogodowe

Interfejs główny
Przetwarza centralnie zapisy
wszystkich czujników

Już

nia częstotliwość ubijaków, spójność prędkości

PRZYKŁADOWE DANE
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Ekran MatManagerTM
Prezentuje operatorowi
istotne dane dot. układania

Czujniki pirometryczne
Bezkontaktowy pomiar
temperatury materiału

Czujniki na stole
Mierzą aktualną szerokość
stołu

Koło dystansowe
Mierzy precyzyjnie dystans,
który został ułożony

Cztery z sześciu głównych pulpitów z kluczowymi parametrami pracy podczas układania
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PAVING ACADEMY

Niepewny - jak to działa ?
Nie martw się. Nasze systemy
są proste w obsłudze,
a nasza Akademia Układania
pokaże Ci wszystko.
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Filmy instuktażowe
Przykłady
zastosowań
Filmy
instuktażowe
Instrukcje
Przykłady
zastosowań
Porady
Instrukcje
... i więcej
Porady
... i więcej

