system7 - zawsze krok naprzód

rail support

RaVeM
System Monitorowania Pojazdów Szynowych
Co zawsze chciałeś wiedzieć o swoich pojazdach
System RaVeM firmy System7 oferuje platformę
internetową, która zapewnia bieżące, kompleksowe
informacje o położeniu i osiągach roboczych
pojazdów, o aktualnym stanie jednostek
i wyposażenia, o wydajności i zużyciu
energii/paliwa i w dodatku jest łatwy w użyciu,
zabezpieczony i dostępny w każdej chwili.

czy komputera, odpowiednie dane będą zawsze
przedstawiane w formacie dogodnym dla użytkownika.

Nową cechą jest prezentacja danych przy użyciu
Mobilnych metod obliczeniowych – tj. ich wygląd jest
dostosowany do używanego urządzenia. Bez względu na
to, czy używa się iPhon`a, smartphona, iPad`a, tableta
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Położenie i osiągi robocze
Położenie i osiągi robocze maszynysą przechwytywane
za pomocą GPS używając systemu OTM firmy System7
i przesyłane za pośrednictwem GPRS. Dane będą
oczywiście wysyłane w postaci zaszyfrowanej.
Wyjazd pojazdu z punktu wyjścia lub przybycie pojazdu
na miejsce przeznaczenia mogą być wykryte i zgłoszone
w sposób automatyczny. Ponadto system rozpoznaje
i rejestruje kierunek, w którym jest zwrócony przód
pojazdu. Załoga maszyny będzie więc wiedziała,
czy pojazd musi być zawrócona w celu wykonania
planowanego zadania (pracy), czy też nie.
Po wyborze pojazdu system RaVeM przesyła mapę
do określonych urządzeń ruchomych ukazującą
dokładne położenie pojazdu.
Status rejestracji
W zależności od poziomu skonfigurowania systemu OTM
(OTM Monitoring Podstawowy, OTM Monitoring
Standard, OTM Monitoring Premium
lub OTM
Monitoring Prestiż) dane dotyczące stanu waszej
maszyny mogą być zapytywane, monitorowane
i przesyłane do systemu RaVeM za pośrednictwem
modemu GPRS.
System w najbardziej podstawowej konfiguracji
monitoruje aktualny tryb maszyny (pracuje,

przemieszcza się, parkuje, uległ awarii) i przesyła
komunikaty stanu (o błędzie, alarmowe, ostrzegawcze).
Systemy o wyższej konfiguracji przesyłają dane stanu
monitorowanych jednostek roboczych (takich jak
podbijarki, przenośniki, czerpaki łańcuchowe, silniki
spalinowe, jakość oleju silnikowego i oleju
hydraulicznego). Dane te są analizowane i wyświetlane
na wykresach trendu z odpowiednio ustawianymi
wartościami dopuszczalnymi. Po przekroczeniu
określonej wartości alarmowej (granicznej) zostaje
poinformowana o tym osoba odpowiedzialna
– za pomocą komunikatu na pulpicie, SMS lub e-mailem.
Na przykład, nadmierne zużycie oleju wskazuje, że silnik
spalinowy wymaga serwisowania, albo zbyt wysoka
temperatura łożyska wskazuje, że łożysko wału
wibracyjnego podbijarki ulegnie wkrótce awarii.
W przypadku pojazdów o zmiennym stanie obciążenia
/ ładunku ciężar ich może być mierzony (za pomocą
czujników tensometrycznych) i dalej przesyłany.
Umożliwia to stwierdzenie ilości nowej podsypki
tłuczniowej lub zebranego nadkładu gruntu, co pozwala
na uzyskanie precyzyjnych informacji przed
rozpoczęciem i po zakończeniu pracy odnośnie ilości
zużytego materiału. Monitorowane jest również
maksymalne obciążenie na oś i w przypadku jego
przekroczenia wysyłane jest ostrzeżenie.
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Pobieranie danych o pozycji GPS
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Przesyłanie aktualnej pozycji,
dystansu i opcjonalnie
Parametrów poprzez GPRS
(typowy interwał 15 min)
System Monitorowania Pojazdów RaVeM
•Analiza danych, trendów
•Alarmy, ostrzeżenia, wiadomości
•Dane klienta
•Interfejsy klienta

Dystans, aktualna pozycja, opcjonalne
monitorowanie wejść ( zawieszenie, waga,
hamulce, hamulce ręczne, łożyska., …

System Monitorowania Pojazdów
Wspomaganie automatycznej wymiany danych
Zgodnie z dyrektywą EU 445/2011
RL 2004/49/EG ( bezpieczeństwo);
RL 2008/110/EG (ECM)

Autoryzowany, szyfrowany dostęp do danych
poprzez zdefiniowanych użytkowników
•ECM
•Właściciel pojazdu/wynajmujący
•EVU
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Przerób i raport z robót
Przerób (ilość podbitych lub oczyszczonych kilometrów
toru) może być określony na podstawie rejestru pracy
pojazdu i odpowiednich sygnałów jak również
na podstawie przemieszczenia i prędkości uchwyconych
za pośrednictwem monitora OTM.
Zarejestrowane dane dotyczące masy ładunku lub
rozładowanego ładunku dostarczają informacji o ilości
zużytego materiału. Odpowiedzialny operator pojazdu
identyfikuje się automatycznie za pomocą swojej
komórki i wysyła dodatkowe informacje w przypadku
usterek lub awarii. Dostosowany do potrzeb/wymagań
klienta raport może być opracowany automatycznie
na podstawie zarejestrowanych danych.

Ocena zgromadzonych danych historycznych umożliwia
opracowanie analiz statystycznych o dyspozycyjności
pojazdu lub danych porównawczych.

Dane dotyczące zużycia płynów eksploatacyjnych
Jeżeli zainstalowany jest układ OILManager System7,
to są rejestrowane i analizowane /oceniane dane
dotyczące zużycia oleju silnikowego. Dane dotyczące
zużycia paliwa mogą być rejestrowane jeżeli jest
zainstalowany i włączony do systemu przepływomierz.
Z danych zużycia płynów eksploatacyjnych mogą zostać
wyprowadzone interwały konserwacji / przeglądów
silnika spalinowego odpowiadające jego stanowi
technicznemu.
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Korzyści wynikające
z zainstalowania systemu RaVeM:
?
Redukcja okresów przestojów
?
Redukcja kosztów eksploatacji dzięki interwałom przeglądów/konserwacji zależnym od stanu technicznego pojazdu
?
Redukcja kosztów obsługi serwisowej
?
Wczesne wykrywanie usterek dzięki wykresom trendu i analizie stanu technicznego
?
Statystyki porównawcze pojazdów umożliwiają określenie osiągów/ wydajności poszczególnej jednostki
?
Wykrywanie położenia i kierunku roboczego pozwala na zaoszczędzenie zasobów ludzkich
?
Obliczanie Mobilne (Mobile Computing) zapewnia informacje o

stanie, przerobie maszyny, zużyciu materiałów torowych
oraz ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych – w każdym miejscu i czasie.

?
Automatyczne opracowywanie raportów z robót
?
Automatyczna identyfikacja numeru telefonu komórkowego operatora pojazdu
?
Rejestrowanie czasu odjazdu ze stacji początkowej i czasu przyjazdu do stacji/miejsca przeznaczenia
?
Indywidualne

portale klienta uwzględniają różne aspekty odpowiedzialności (kierownictwo/zarządzanie, utrzymanie
ruchu, pracownicy na miejscu robót, projektanci, kontrolerzy/inspektorzy)

?
Wykresy

trendu i analiza danych zużycia, przerobu, okresów postoju, częstotliwości awarii, charakterystyk/danych
technicznych jednostki roboczej, stanu skrzyni biegów, itd.

?
Przesyłanie i zapisywanie komunikatów alarmowych, o usterkach/błędach i ostrzegawczych
?
Przesyłanie

odczytów licznika (licznika podbijarki, licznika godzin pracy silnika i skrzyni biegów, liczników interwałów
konserwacji, przebiegu roboczego)

?
Zdalne diagnozowanie i zdalne serwisowanie
?
Ochrona danych poufnych, integralności, autentyczności i dostępu dzięki użyciu technologii szyfrujących, haseł dostępu

i oddzielnych wyłącznych pól serwera.
?
Ciągła rejestracja i synchronizacja danych, nawet przy pracy wielozmianowej.

Dziedziny zastosowania:
?
Maszyny

do robót torowych i pomocnicze pojazdy szynowe
?
Pojazdy szynowe
?
Maszyny budowlane
?
Wagony towarowe
?
Lokomotywy
?
Statki
?
Maszyny samojezdne w rolnictwie,
?
Autobusy i pojazdy ciężarowe
?
Agregaty prądotwórcze
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