Monitoring oraz rozliczenie zu¿ycia
energii i mediów

Systemy pomiarowe, monitorowanie,
archiwizacja i wizualizacja

Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk

O firmie
Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in¿yniersk¹
oferuj¹c¹ przemys³owe systemy informatyczne wraz
z uk³adami sterowania. Specjalizujemy siê w aplikacjach dla
prawid³owej gospodarki energi¹ i mediami w przemyœle. W naszym dorobku mamy
szereg kompleksowych realizacji i d³ug¹, stale rosn¹c¹ listê referencyjn¹ zadowolonych
klientów w zak³adach przemys³owych, energetyce cieplnej i zawodowej. Zajmujemy siê
doradztwem technicznym oraz wykonawstwem projektów. Wykonujemy systemy “pod
klucz” z kompletn¹ instalacj¹, rozruchem, wdro¿eniem informatycznym, a tak¿e sta³ym
serwisem obiektowym. Równolegle prowadzimy kompletacje dostaw aparatury i
urz¹dzeñ oferuj¹c je w atrakcyjnych cenach dziêki wieloletniej wspó³pracy z
dystrybutorami i producentami.
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WIZUALIZACJA InTouch
Korzystaj¹c z profesjonalnego narzêdzia InTouch, wykonujemy aplikacje typu
SCADA które pozwalaj¹ na prowadzenie sta³ego monitoringu i kontroli procesów
technologicznych z jednego miejsca. System dostarcza informacji o wielkoœciach
pomiarowych i stanie pracy urz¹dzeñ oraz mo¿liwoœæ zdalnego nimi sterowania.
Wszelkie odchylenie od ustalonych parametrów technologicznych jest od razu
raportowane. W ten sposób s³u¿by utrzymania ruchu otrzymuj¹ natychmiast dane
czego dotyczy awaria i w którym miejscu wyst¹pi³a, co znacznie skraca czas
reakcji i naprawy.
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InTouch - korzyœci
Sterowanie i kontrola procesów
produkcyjnych z jednego miejsca
Zdjêcie obowi¹zku rêcznego
odczytu pomiarów
Komunikacja z wieloma typami
urz¹dzeñ
Du¿a popularnoœæ oprogramowania
wœród in¿ynierów
Mo¿liwoœæ wprowadzania zmian
w konfiguracji przez samych
pracowników
Profesjonalne wsparcie techniczne
ze strony dystrybutora - firmy ASTOR

ARCHIWIZACJA Historian
Dane pobrane z produkcji mog¹ byæ archiwizowane z wykorzystaniem
przemys³owej bazy danych - Historian i przegl¹dane przez klientów
zawartych w pakiecie Historian Client. Mo¿na zdefiniowaæ kiedy
wartoœæ ma byæ archiwizowana oraz z jak¹ czêstotliwoœci¹.
Archiwizowane dane staj¹ siê danymi historycznymi.
Historian - korzyœci
Skrócenie czasu przygotowania raportów i analiz do niezbêdnego minimum
Mo¿liwoœæ analizy i porównywania parametrów technologicznych
Mo¿liwoœæ precyzyjnego okreœlenia zale¿noœci przyczynowo-skutkowej awarii
£atwa konfiguracja zapewniaj¹ca szybkie wdro¿enie oraz bardzo niskie koszty
przy rozbudowie i zmianach w przysz³oœci
Mo¿liwoœæ wprowadzania zmian w konfiguracji przez samych pracowników
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Platforma Systemowa Wonderware
Wiele firm wdra¿aj¹cych lub planuj¹cych
wdro¿enie systemu informatycznego na
produkcji poszukuje rozwi¹zania, które spe³ni
kilka warunków:
- Umo¿liwi stopniowe ale jednoczeœnie
ekonomiczne i bezpieczne wdra¿anie i rozwój
aplikacji przemys³owych w miarê zmiany
potrzeb firmy.
- Mo¿e adoptowaæ siê do istniej¹cej
infrastruktury i urz¹dzeñ.
- Umo¿liwi p³ynn¹ rozbudowê aplikacji o
elementy MES (systemy œledzenia produkcji).
- Na rynku funkcjonuje wiele firm
integratorskich posiadaj¹cych odpowiednie
kwalifikacje i doœwiadczenie do rozbudowy
takich systemów.
- Umo¿liwi integracjê z systemami ERP.
W oparciu o te podstawowe potrzeby i
za³o¿enia firma Wonderware stworzy³a
platformê do tworzenia systemów
informatycznych na produkcji, która
wykorzystuje znane i sprawdzone produkty,
aby w optymalny sposób umo¿liwiæ firmom
produkcyjnym realizacjê za³o¿onych strategii i
celów zwi¹zanych z ci¹g³ym doskonaleniem

Platforma Systemowa Wonderware to zestaw komponentów
udostêpniaj¹cy u¿ytkownikowi funkcje do efektywnego
budowania elastycznych i skalowalnych aplikacji
przemys³owych. Sk³ada siê z takich komponentów jak:
Wonderware Application Server,
Wonderware Historian,
Wonderware Information Server.
Dodatkowo Platforma Systemowa Wonderware posiada
zestaw narzêdzi klienckich pozwalaj¹cych na tworzenie
aplikacji umo¿liwiaj¹cych wizualizacjê, analizê oraz
tworzenie raportów. Narzêdziami tymi s¹:
Wonderware InTouch,
Wonderware ActiveFactory,
przegl¹darki internetowe z dostêpem do serwera
Wonderware Information Server.

Pozosta³e formy prezentacji danych
Workbook - s³u¿y do analiz i tworzenia raportów w Excelu w oparciu o rzeczywiste i wiarygodne dane
pochodz¹ce bezpoœrednio z produkcji. Program instaluj¹c dodatkowe menu pozwala na
opracowywanie w³asnych wyliczeñ korzystaj¹c z aktualnych danych z serwera Historian.

Report - dodatek do Worda; pozwala ³atwo
przygotowywaæ raporty z danymi z serwera.
Program instaluje w³asne menu i w³aœnie w ten
sposób pobiera siê potrzebne wartoœci.

W³asne zapytanie
do bazy danych

Query - analiza wartoœci w tabelach;
u¿ytkownik sam zaznaczaj¹c dostêpne
opcje przygotowuje kryteria, by pobraæ z
serwera wymagane wartoœci.

Przyk³adowa architektura systemu zbierania danych

Stacje klienckie InTouch

Serwer z baz¹ danych
Historian/ Platform¹
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WiFi / GSM / GPRS

Ethernet - Modbus TCP

Ethernet - Modbus TCP
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Jakie korzyœci oferuje nasz system?
Monitoring on-line zu¿ycia mediów i energii
Wyznaczenie jednostkowego kosztu energii i mediów na produkt
Wyznaczenie kosztu zu¿ycia mediów w zestawieniu na maszyny/wydzia³y
Okreœlenie potrzeb energetycznych poszczególnych etapów produkcji
Wyznaczenie kosztów rozruchu, pracy ci¹g³ej i biegu ja³owego (straty)
Okreœlenie czasu pracy i przestojów urz¹dzeñ
Porównanie wydajnoœci pracowników i zmian
Mo¿liwoœæ wykrycia nag³ego wzrostu zu¿ycia mediów przez maszyny
zwi¹zanego z nieszczelnoœci¹ lub awariami
Identyfikacja najbardziej energoch³onnych urz¹dzeñ, wyznaczenie ró¿nic
w kosztach oraz generowanych strat
Ustalenie miejsc i wielkoœci strat wycieku miediów - szczególnie sprê¿onego
powietrza
Obni¿enie kosztów przy sta³ej jakoœci produkcji

A jaki jest cel nadrzêd ny? Zysk!

Jeœli chcesz zyskaæ skontaktuj siê z nami:
Metronic Systems
tel./fax: 12 632 89 06 | 12 632 32 82 | 12 632 51 74
ul.Wybickiego 7 | 31-261 Kraków
e-mail: sprzedaz@metronic.com.pl

METRONIC SYSTEMS
wiêcej na: www.metronic.com.pl

