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Plataforma de Equipamentos para Moldação IIOT
Posicionamento da Plataforma
Para a moldação por injecção de plásticos e borrachas, o foco será a gestão da produção.
Esta plataforma, baseada na tecnologia da "internet das coisas", utiliza uma base "cloud" com
muita capacidade de gestão de dados, e inteligência artificial (AI) com o objectivo de resolver
os problemas de, monitorização e controlo dos equipamentos, da manutenção predictiva, da
rastreabilidade e optimização dos parâmetros de processamento, visando a eficiência da
produção e a qualidade dos produtos.

Seis Vantagens

Implementação Rápida

Segurança

Funções
Importantes

Ligação simplificada de rede sem fios,
serviço a partir da nuvem (cloud),
disponibilidade de serviços especiais,
sem necessidade de investir em
qualquer activo.

Dados encriptados, API aberta e
autorização 0AUTH 2.0 e Https.

Monitorização por controlo remoto, alarme,
lembrete de manutenção, estatísticas de
dados e outras funções que podem ajudar
a melhorar o OEE.

Tecnologias
Avançadas
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A adopção de tecnologias avançadas, em
nuvem, computadorizadas, e serviços de internet
industrial, permitem elevada disponibilidade e
fiabilidade.

Serviços
Inteligentes

Abertura e
Extensibilidade

As interfaces API permitem aos
clientes a comunicação com sistemas
de terceira parte, por exemplo, ERP,
MES, etc. O acesso pode ser
facilmente conseguido a partir de um
telemóvel.

No caso de falha do equipamento, a reparação
através de "uma só chave", com a monitorização
em tempo real do andamento do serviço , reduz
o impacto das paragens dos equipamentos.
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Equipamento de moldação baseado em Plataforma IIOT
Estrutura da Plataforma

②

①

Configuração final

Instalação dos equipamentos

③

Utilização do cliente

Com base na estrutura de micro-serviço da Internet das Coisas e na tecnologia
computadorizada em nuvem, o cliente pode na sua página instalar a aplicação, bem como
aceder a todas as opções disponíveis e ficar sincronizado para actualizações de software.

monitorização remota

telefone móvel APP/ecrã grande/PC monitor
Reparação rápida Serviço On-site

Plataforma Internet Industrial

2G/3G/4G/WAN�

V Series/AT Series
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VV Series/H Series

SK/A2/A5s�

D1/DP�

FE/FF�

PET/PAC�
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Sistema de Monitorização e Controlo
O Sistema de Monitorização e Controlo (CMS) é uma nova geração de sistemas de gestão de
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informações baseados na tecnologia de micros serviços da Plataforma Industrial da Yizumi na
Internet. Os utilizadores podem visualizar em tempo real o estado dos parâmetros de
processamento, os alarmes do equipamento, a posição do OEE, as saídas, e outras informações
da máquina através de terminais como aplicações móveis e computadores, reduzindo
significativamente os custos operacionais e de análise técnica, com o objectivo de atingir uma
produção inteligente.
Funções Básicas
Estruturação modelar da fábrica, estrutura organizacional, gestão de autoridade,
recolha de dados...

CRM

Workshop de Monitorização

Monitor electrónico

Monitorização da produção, monitorização dos equipamentos, estatísticas de
produção, estatísticas de eficiência, informações de alarmes.

IOT Pro

Gestão da Manutenção
Internet

PC

Plano de manutenção, implementação, e avisos de manutenção....

CMS
IOT Pro

App telefone móvel

2G/3G/4G/WAN�

Gestão de Falhas
Alarme de paragem, histórico de manutenção, análise das paragens, e de
outros sistemas especiais....
Monitorização do Processo

IOT Pro

IOT Pro

CAN aberto
IOT Pro

Monitorização dos parâmetros, alarmes não previstos, alterações da rastreabilidade,
cópia de segurança dos parâmetros, rastreabilidade dos parâmetros ...

e-service 24
OPC UA
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Modbus

OPC UA

Reparações rápidas, visualização do processo, avaliação do serviço...
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CMS: Sistema de Monitorização e Controlo
Monitorização da Produção - estado da produção num olhar

Monitorização do Equipamento
●
●
●
●

Visualização em tempo real do estado de
funcionamento
Cálculo dinâmico dos indicadores operacionais
Recolha em tempo real de informações de
alarme
Aviso atempado de interrupções não previstas

Monitorização do Processo
●
●
●
●

Recolha dos parâmetros de processamento em
tempo real
Alarme de recolha de parâmetros fora do normal
Histórico dos parâmetros de processamento
Controlo estatístico dos parâmetros do processo,
SPC

Estatísticas de Produção
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●

Monitorização do progresso da produção

●

Análise estatística da qualidade

●

Saída programada de estatísticas

●

Alarme de KPI fora do normal
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CMS: Sistema de Monitorização e Controlo
Monitorização da Produção - estado da produção num olhar

Terminal móvel - a produção na fábrica pode
ser visualizada sempre que necessário e a
partir de qualquer lugar

Manutenção predictiva dos equipamentos
●

Plano de manutenção gerado automaticamente

●

Ordem de trabalhos de manutenção indicados
atempadamente

●
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Alarmes de manutenção priorizados
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