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BRA-IN Link
Oszczędzaj pieniądze i modernizuj stary sprzęt za pomocą nowych technologii
Dzięki BRA-IN Link uzyskasz dostęp do danych ze starszych urządzeń,
zdalny serwis i lokalizację maszyn przez GPS. Oznacza to znaczne
oszczędności w zakresie obsługi i transportu – opcje, które zazwyczaj
nie są dostępne dla starszych urządzeń.
BRA-IN Link umożliwia przesyłanie sygnału z urządzeń ze starymi
jednostkami sterującymi. Podłączyć można następujące typy
maszyn: belownice, prasy, prasy ślimakowe i belownice poziome funkcjonalność może być różna.
Należy pamiętać, że wymagany jest roczny abonament na kartę SIM.
Można go dokupić oddzielnie lub dołączyć do pakietu usług.

Najważniejsze informacje


Pozycjonowanie GPS z podtrzymaniem bateryjnym.



Zautomatyzowany odbiór na podstawie poziomu napełnienia.



Powiadomienia o błędach maszyn za pomocą poczty e-mail.



Zróżnicowane komunikaty o napełnieniu w zależności od dnia
tygodnia.



Jednostka sterująca zapewnia optymalne napełnianie.

Szczegóły

Ponownie wykorzystaj swój stary sprzęt dzięki
urządzeniu BRA-IN Link.

Zlokalizuj swoje jednostki mobilne za pomocą
zintegrowanego modułu śledzenia GPS.

Dla wielu pras i innych urządzeń uzyskaj
dostęp do cennych danych poprzez nasz portal
internetowy BRA-IN Webportal.

BRA-IN Link
Cechy / Typ produktu
Opis / Typ produktu

Prasokontenery

Prasy ślimakowe

Belownice

Lokalizacja GPS urządzenia (łącznie z podtrzymaniem bateryjnym)

•

•

•

Geofencing oparty na GPS (500 m)

•

Powiadomienia o kolejnych przeglądach

•

•

•

Jednostka sterująca zapewnia optymalne napełnianie

•

•

•

Zróżnicowany komunikat o napełnieniu w zależności od dnia tygodnia

•

•

•

Powiadomienia e-mail przy różnych poziomach napełnienia

•

•

Proste raporty z produkcji: opróżnianie / gotowe bele

•

•

•

Przegląd cykli pracy maszyn i roboczogodzin

•

•

•

Prosty komunikat o napełnieniu (0/100%)

•

•

•

Wyjście API dla własnej bazy danych (punkty GPS, poziom napełnienia)

•

•

•

Zasilanie 110/230 V AC

•

•

•

Dostęp do portalu BRA-IN Webportal umożliwia:

Opcje:

Wymagania
Urządzenie można podłączyć do większości modeli z listy Bramidan. Standardowe zasilanie 24V AC/DC.

Affald Genbrug Vejle
—

Poprawa wydajności i
profilu środowiskowego

“

Wcześniej nasi pracownicy spędzali sporo czasu na szacowaniu przepustowości pras
przed weekendem, teraz znamy poziom napełnienia przed ich opróżnieniem – co można
sprawdzić bezpośrednio na portalu BRA-IN Webportal. Oszczędziliśmy ponad 15%,
odkąd wdrożyliśmy nową technologię od Bramidan. Zarówno nasz starszy sprzęt, który
został zmodernizowany, jak i nowe maszyny, które nabyliśmy mają znacznie lepszą
wydajność. Był to mały, ale ważny krok, zapewniający naszym użytkownikom lepsze
perspektywy skutecznego recyklingu tutaj, w gminie”.
Henrik, Brygadzista / Affald Genbrug Vejle

Wyzwania

Wybrane rozwiązanie

Korzyści

Ręczna ocena poziomu napełnienia przed
weekendem.

Instalacja urządzenia BRA-IN Link na 16
starszych prasach.

Zmarnowany czas na ciągłe kontrole.
Zbyt dużo transportu “pustej przestrzeni”.

Dostęp do poziomu napełnienia w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem BRA-IN
Webportal.

Raporty o stanie napełnienia oparte na
danych oznaczają redukcję transportu o
15%.

Potrzeba zmniejszenia wpływu na
środowisko naturalne.

Powiadomienia e-mail przy żądanym
poziomie napełnienia.

Znacznie mniejsze zużycie czasu przed
weekendem.
Wpływ na środowisko zmniejszony nawet
o 15%.
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