system7 - zawsze krok naprzód

rail support

OTM
System Monitorowania Statusu Pojazdu OTM
- w każdym miejscu i czasie

OTM Monitoring System produkcji System7, oferowany przez ASbud to urządzenia modułowe
służące do rejestrowania:
położenia pojazdu i przebytych odległości
?
kierunku poruszania się (względem określonego kierunku odniesienia)
?
profili czasowych
?
specjalnych pomiarów zdefiniowanych przez klienta.
?

Ponadto mogą być rejestrowane:
dane dotyczące zużycia (zużycia oleju silnikowego w powiązaniu z OILManager lub przepływomierzem paliwa)
?
zdefiniowane przez klienta raporty robocze,
?
dane dotyczące stanu zespołów roboczych, łożysk lub kół zębatych, itd.
?
Ten szereg produktów zawiera zarówno proste i stosunkowo niedrogie systemy jak i bardzo wyspecjalizowane
systemy przystosowane do specjalnych wymagań klienta.
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Po wywołaniu systemu z telefonu komórkowego
dokładne położenie pojazdu jest przesyłane
i wyświetlane na mapie cyfrowej. Ułatwia to znacznie
zlokalizowanie pojazdu lub urządzenia na budowie.
Na portalu internetowym firmy będącej operatorem
pojazdu dokładne położenia i przebyte przez jej
maszyny odległości są wyświetlane w postaci tabeli
(całkowita lub aktualna liczba przejechanych
kilometrów) oraz wykresu na mapie cyfrowej.

System OTM Monitoring Podstawowy jest używany
w maszynach budowlanych lub pojazdach drogowoszynowych. Urządzenie posiada własną baterię
buforową (akumulator), która jest doładowywana z sieci
pokładowej (9V-32V) i zapewnia przesyłanie danych
dotyczących położenia pojazdu w ciągu kilku dni bez
zasilania elektrycznego z zewnątrz, nawet w przypadku
postoju pojazdu. W momencie wywołania systemu
z telefonu komórkowego dokładne położenie pojazdu
jest przesyłane i wyświetlane na mapie cyfrowej.
Ułatwia to zlokalizowanie pojazdu lub urządzenia w
miejscu pracy. Na portalu internetowym (WEB) firma
będąca operatorem pojazdu znajdzie dokładne
położenia i odległości przebyte przez swoje pojazdy
wyświetlane w postaci tabeli lub wykresu. System może
być w zasadzie zainstalowany w każdym pojeździe.
System OTM Monitoring Standard jest używany
we wszelkiego typu pojazdach szynowych.
W przypadku tego systemu zdejmowana jest pokrywa
łożyska osi i na osi montowany jest wirnik (aprobata
EBA). W pokrywie łożyska osi znajduje się stator, który w
czasie ruchu pojazdu wytwarza prąd elektryczny, razem
z baterią buforową (do zasilania systemu podczas
postoju pojazdu), oraz anteną GPS i GPRS
do przesyłania danych a także ustalania położenia
pojazdu. Dostarczone karty SIM mogą być używane do
obsługi systemu na całym obszarze Europy – bez
konieczności dostarczania oddzielnych kart dla każdego
kraju lub zwiększonych kosztów roamingu przy
przekraczaniu granic państw. Karta SIM jest dostarczana
razem z systemem.

Odpowiednie modele są już dostępne dla najczęściej
spotykanych typów wózków i ich łożysk osi. Konstrukcje
specjalne są również oferowane dla wózków zwrotnych
maszyn do robót torowych. Konstrukcja systemu może
być dostosowana do specjalnych konstrukcji łożysk osi.
System OTM Monitoring Premium jest również
używany do wszelkiego typu pojazdów szynowych.
Stosowanie systemu OTM Monitoring Premium jest
zalecane tam, gdzie oprócz położenia i kierunku
roboczego, mają być rejestrowane dodatkowe
parametry pojazdów szynowych, takie jak tara ciężar
własny (masa własna), ładowność/masa ładunku,
ciśnienie w obwodach hamulcowych, poziom oleju
silnikowego, zużycie oleju silnikowego, poziom paliwa,
zużycie paliwa, liczba godzin pracy silnika spalinowego,
pora i czas trwania robót, itd. Dane te będą następnie
wyświetlane obok danych dotyczących położenia
i przebytych odległości na stronie internetowej. Możliwe
jest również wyświetlanie wartości dopuszczalnych
i wykresów trendów. System został opracowany dla
rejestracji danych specyficznych dla klienta. Jako
rozwiązanie opcjonalne jest przewidziane wykorzystanie
n a p i ę c i a z i n s t a l a c j i e l e k t r yc z n e j p o j a zd u
do ładowania baterii buforowej (zasilającej system
podczas dłuższych okresów postoju pojazdu). Kiedy
pojazd jest w ruchu system OTM Monitoring Premium
wytwarza własne napięcie z prądnicy zamontowanej na
osi pojazdu.
System OTM Monitoring Premium może być również
używany i obsługiwany bez prądnicy. W takim przypadku
musi mieć napięcie zasilające i baterię buforową.

Feniks-TM Sp. z o.o. | 40-397 Katowice | ul.Lwowska 38 | www.rail-support.com | biuro@rail-support.com | tel +48 32 888 65 65

OTM
rail support

monitorowanie jakości oleju hydraulicznego, poziomu
paliwa, poziomu uzupełnienia oleju hydraulicznego
i oleju silnikowego oraz związanych z tym danych
dotyczących zużycia paliwa i olejów na mtg, raporty
dzienne lub zmianowe z wykonanych robót, itd.
(mierzonych za pomocą przyspieszeniomierzy,
przetworników drogi, czujników tensometrycznych
i czujników temperatury, ocena przy użyciu programu do
analizy zużycia oraz sporządzanie wykresów trendów).
System został opracowany dla rejestracji danych
specyficznych dla klienta.

System OTM Monitoring Premium posiada
następujące wejścia pomiarowe dla wczytywania
(wprowadzania) różnych parametrów :

?
2 wejścia

cyfrowe
do rejestrowania stanów
przełączania
?
1 wejście sterowane
przerwaniami, które jest
wyzwalane przez niektóre
zdarzenia (wymagające
natychmiastowej uwagi)

Przeznaczeniem tego urządzenia nie jest rejestrowanie
danych jako takich lecz analizowanie danych przy użyciu
nowoczesnych metod naukowych (transformacja
Fouriera, analiza spektralna) i wypracowanie
wiarygodnych wskaźników/liczb, które umożliwiają
sformułowanie trendu. Opracowane trendy pozwalają
na sformułowanie wcześniejszego ostrzeżenia w
przypadku przedawaryjnego stanu monitorowanego
urządzenia, zawierającego czas (np. liczbę cykli
podbijania) aż do momentu prawdopodobnej awarii.
Umożliwia to firmie będącej operatorem pojazdów
bardzie precyzyjne planowanie prac remontowych.
Ze względu na to, że remonty są uzależnione od stanu
sprzętu, wykorzystanie interwałów remontów z jednej
strony i zmniejszona liczba zdarzeń awaryjnych z drugiej
strony prowadzą do znacznych oszczędności kosztów
eksploatacyjnych. Specjalny system OTM Monitoring
do wymiany pokryw łożysk osi został opracowany dla
specjalnych konstrukcji wózków i łożysk osi
w maszynach do budowy torów kolejowych.

?
8 wejść analogowych do rejestrowania zmiennych
mierzonych w sposób analogowy (wejścia napięciowe)
takich jak poziom oleju, poziom paliwa, ciśnienie zaworu
ważącego, itd.
CAN BUS
?

System OTM Monitoring Prestiż jest również
używany we wszelkiego typu pojazdach szynowych.
OTM Monitoring Prestiż jest systemem zalecanym tam,
gdzie jest wymagane bardziej kompleksowe
rejestrowanie stanu pojazdu szynowego,
np. monitorowanie podbijarek, skrzyń biegów, silników,
łożysk osi, monitorowanie jakości oleju silnikowego,

Przegląd systemów
Opis

GPRS

Prądnica na
łożysku osi7

Rejestracja danych
Premium5

OTM Monitoring Podstawowy

X

OTM Monitoring Standard3

X

X

OTM Monitoring Prmium4

X

X1

X

OTM Monitoring Prestiż

X

X1

X

Rejestracja danych
Prestiż6

X

1 opcjonalny
2 opcjonalny
3 Wersja standardowa może być w późniejszym okresie rozbudowana do wersji Premium lub Prestige.
4 Wersja Premium może być w późniejszym okresie rozbudowana do wersji Prestige.
5 Rozszerzenie: 8 wejść analogowych, 2 wejścia cyfrowe, 1 wejście sterowane przerwaniami, 2 wejścia CAN
6 Rozszerzenie: zgodnie z zamówieniem klienta
7 Koszt zamontowania prądnicy/alternatora do powszechnie spotykanych wózków (takich jak Y25) jest mniejszy niż dla konstrukcji specjalnych
(takich jak w maszynach do budowy torów kolejowych).
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Zalety w stosunku
do konwencjonalnych
systemów monitoringu (chipowych):
Rozpoznawanie położenia maszyny (wskazuje, czy pojazd jest ustawiony w kierunku roboczym)
?
Dostarczane
?

karty SIM mogą być używane do obsługi systemu na obszarze całej Europy – bez osobnych kart dla
każdego kraju lub zwiększonych kosztów roamingu przy przekraczaniu granic państw. Automatyczne przełączanie
w momencie przekraczania granic państwowych. Karta SIM jest dostarczana razem z systemem.

Geofencing wjazdu i wyjazdu (przy przekraczaniu granic geograficznych)
?
Oddzielny
?

portal internetowy dla całej floty pojazdów danego operatora (wyraźnie wyświetlane są wszystkie pojazdy
takie jak maszyny do robót torowych, pojazdy drogowo-szynowe, maszyny budowlane, wagony kolejowe, itd...)

Do systemu
?

włączone są specjalne wymagania klienta takie jak rejestrowanie masy pojazdu (w celu określenia
załadowanych lub rozładowanych ładunków takich jak nowa podsypka tłuczniowa, urobek, itd.), możliwych
przyspieszeń na górkach przetokowych wagonów, rejestrowanie stanu jednostki roboczej (takiego jak podbijarki,
skrzynie biegów, łożyska, itd.). Dane te będą również przesyłane na platformę internetową i czytelnie wyświetlane.
Umożliwia to również rejestrowanie zużycia płynów eksploatacyjnych (takich jak olej napędowy, oleju silnikowy) oraz ich
monitorowanie ( np. jakości oleju silnikowego, zawartości obcych ciał, zawartości wilgoci, temperatury, itd.). Dane te są
używane do sporządzania wykresów trendów, które dostarczają operatorowi informacji o koniecznych interwałach
konserwacji i obsługi serwisowej silników lub podzespołów roboczych.

Obsługa
?

systemu na pewnym serwerze (dostęp klienta za pomocą hasła i nazwy użytkownika; kopiowanie danych
na serwerze lustrzanym; firewall - zabezpieczenie przed dostępem sieci zewnętrznych)

Gwarancja dalszej rozbudowy / udoskonalania i serwisowania systemu
?
Długi okres użytkowania
?
W przypadku
?

systemów zamontowanych do obudowy łożyska osi prąd jest wytwarzany przez osobną
prądnicę/alternator, co oznacza, że jest również możliwa praca bez baterii (np. w wagonach towarowych, wagonach
do transportu materiałów torowych, wagonach warsztatowych, maszynach do robót torowych w ruchu, itd... ).

Dzięki wbudowanemu
?

generatorowi rejestrowany jest każdy ruch, co powoduje znacznie większą dokładność (pomiar
odległości między punktami GPSD spotykany powszechnie w konwencjonalnych systemach jest znacznie mniej
dokładny).

System IP67 nadaje się do zastosowań przemysłowych z aprobatą (dopuszczeniem) EBA, hermetycznie zamknięty.
?
System
?

OTM może być zawsze zmodernizowany przez zainstalowanie dodatkowych elementów
i wprowadzenie nowocześniejszych rozwiązań.

Rozwiązania dostosowane do specjalnych wymagań klienta.
?
Regularna konserwacja i dalszy rozwój systemu i platformy internetowej.
?
Specjalny
?

system OTM Monitor do wymiany pokryw łożysk osi został opracowany dla specjalnych konstrukcji wózków
zwrotnych i łożysk osi w maszynach do budowy torów kolejowych.
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