SYSTEM ZDALNEGO
ODCZYTU LICZNIKOW

Patent nr. P.424448

Wygodny i bezprzewodowy odczyt liczników
Szybka i bezb³êdna transmisja
Kontrola czasu cyklu
Przypomnienia serwisowe i rejestracja przegl¹dów
Rejestracja temperatury narzêdzia
Podgl¹d produkcji w odleg³ych halach produkcyjnych

TYPOWE KONFIGURACJE

AUTOMATYCZNY ODCZYT

Wersja 1
Koncentrator MMCD bufor i przekaŸnik danych
(Wersja LAN lub GSM)

Urz¹dzenie automatyczne i bezobs³ugowe.
W razie braku internetu zbiera dane w swojej
wewnêtrznej pamiêci zapewniaj¹c ci¹g³oœæ odczytów

U¿ytkownik
loguje siê
do systemu

Serwer kolekcjonuj¹cy
i przetwarzaj¹cy dane
Bezprzewodowa,
szyfrowana transmisja
przez Bluetooth
Low Enegry
4.0

....
Przesy³ danych
do serwera - co 5 min
(protokó³ szyfrowany https)

Liczniki MMC-11 pracuj¹ce
w hali produkcyjnej
(1 forma - 1 licznik)

Rozwi¹zanie to jest najczêœciej stosowane przez korporacje i du¿e firmy,
które ceni¹ sobie wygodê i niezawodnoœæ a tak¿e bezobs³ugowe
wdro¿enie, co przek³ada siê na szybkie dzia³anie,
pe³n¹ funkcjonalnoœæ i najwiêksze korzyœci.

RÊCZNY ODCZYT

Wersja 2

Bezprzewodowa,
szyfrowana transmisja
przez Bluetooth
Low Enegry
4.0

Odczyt inicjowany przez u¿ytkowanika - na ¿¹danie.
Skanowanie na odleg³oœæ za pomoc¹ aplikacji
oraz transmisja na serwer
(protokó³ szyfrowany https)

U¿ytkownik
loguje siê
do systemu

Serwer kolekcjonuj¹cy
i przetwarzaj¹cy dane

...

Liczniki MMC-11 pracuj¹ce
w hali produkcyjnej
(1 forma - 1 licznik)
Aplikacja mobilna MoldMaker Scan

Rozwi¹zanie startowe dla firm produkcyjnych, które chc¹ cieszyæ siê
bezprzewodowa funkcja odczytu, która eliminuje potrzebê rêcznego odczytu danych,
zapewnia brak pomy³ek i szybki odczyt liczników
wraz z pe³n¹ funkcjonalnoœci¹ przypomnieñ serwisowych.

BEZPRZEWODOWE
LICZNIKI CYKLI
M4
No.8 x 35m
m
-32
0,16
4”

STANDARD

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]

30-120 m
5 lat

Czas pracy baterii [minimum]
Temperatura pracy [min-max]

25,0
m
0,98 m
”

Typ

23,
5
0,9 mm
30”

28
1, ,5
12 m
0” m

MMC-11

-20°C

÷

+85°C

3,5 Hz

Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]

Maksymalne wskazanie [bezprzewodowo]

47,
5
1,8 mm
70”

4 000 000 000

Czujnik demonta¿u

Tak

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak
Licznik uniwersalny,
do wiêkszoœci zastosowañ.
Najlepszy i bezpieczny wybór!

IP62

Stopieñ ochrony

38
,
1,5 0 mm
0”

8-cyfrowy

Wyœwietlacz LCD

MMC-11 HT
Typ

Wysokotemperaturowy

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]
Czas pracy baterii [minimum]

5 lat

Temperatura pracy [maksimum]

125 °C

Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]

3,5 Hz
tylko bezprzewodowo

Wyœwietlacz LCD - brak Maksymalne wskazanie [bezprzewodowo]

Do narzêdzi wysokotemperaturowych.

30-120 m

4 000 000 000

Czujnik demonta¿u

Tak

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak

Stopieñ ochrony

IP62

MMC-11 Mini
Typ

Uproszczony

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]
Czas pracy baterii [minimum]
Temperatura pracy [maksimum]
Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]

30-120 m
5 lat
-20°C
÷ +°C
85°C
125

3,5 Hz

Czujnik demonta¿u

Brak

Stopieñ ochrony

IP62

Ograniczone funkcjonalnoœci.

BEZPRZEWODOWE
LICZNIKI CYKLI
,
.
O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI
TEMPERATUROWEJ
MMC-12 HT
Typ

Wysokotemperaturowy

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]

30-120 m

Czas pracy baterii [minimum]

4 lata

Temperatura pracy [min-max]

150 °C

Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]

3,5 Hz

Wyœwietlacz LCD
Maksymalne wskazanie [bezprzewodowo]

8-cyfrowy
4 000 000 000

Czujnik demonta¿u

Tak

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak

Stopieñ ochrony

IP62

Licznik do form grzanych olejowo oraz do
narzêdzi o podwy¿szonej temperaturze pracy.
Konstrukcja licznika chroni elektronikê za pomoc¹
dwuwarstwowej obudowy, izolacyjnych komór
powietrznych zapewniaj¹cych dobr¹ cyrkulacjê
powietrza oraz zdystansowanych œrub mocuj¹cych.
Licznik posiada w pe³ni funkcjonalny czujnik demonta¿u.

MMC-12 UHT
Typ

Ultra-wysokotemperaturowy

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]
Czas pracy baterii [minimum]
Temperatura pracy [maksimum]
Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]
Wyœwietlacz LCD - brak Maksymalne wskazanie [bezprzewodowo]

Formy wulkanizacyjne do gumy
oraz inne narzêdzia o najwy¿szej
temperaturze pracy.
Konstrukcja licznika chroni elektronikê
za pomoc¹ dwuwarstwowej obudowy,
izolacyjnych komór powietrznych
zapewniaj¹cych dobr¹ cyrkulacjê powietrza
oraz zdystansowanie œrub mocuj¹cych.
Licznik nie posiada czujnika demonta¿u.

30-120 m
4 lata

205 °C
3,5 Hz
tylko bezprzewodowo
4 000 000 000

Czujnik demonta¿u

Brak

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak

Stopieñ ochrony

IP62

BEZPRZEWODOWE
LICZNIKI CYKLI
AKCESORIA

MMC-24
Typ

Dla wtryskarek

Zasiêg nadajnika [gwarantowany-maksymalny]

30-120 m
5 lat

Czas pracy baterii [minimum]
Temperatura pracy [min-max]

-20°C

Czêstotliwoœæ zliczania [maksimum]

÷

+85°C

Dla bardziej
zaawansowanych
u¿ytkowników.

3,5 Hz
8-cyfrowy

Wyœwietlacz LCD
Maksymalne wskazanie [bezprzewodowo]

4 000 000 000

Napiêcie wejœcia [nominalne]

24 V

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak

Stopieñ ochrony

IP62

Licznik umo¿liwia zliczanie cykli pracy wtryskarek lub pras po
pod³¹czeniu do sterownika maszyny. Wejœcie zliczaj¹ce akceptuje
impulsy 24V, które s¹ transmitowane bezprzewodowo do systemu.
W systemie nastêpuje odpowiednie przyporz¹dkowanie ich do formy
lub t³ocznika, który aktualnie pracuje na maszynie.

Bezobs³ugowe urz¹dzenie odbiorcze pe³ni¹ce rolê bufora
i automatycznego przekaŸnika informacji odebranych z liczników
do serwera kolekcjonuj¹cego dane.
Koncentrator MMCD
wersja LAN

Koncentrator MMCD
Wersja

LAN

Zasiêg odbioru [gwarantowany-maksymalny]
Zasilanie [zasilacz 230V]

POE 48V

Iloœæ obs³ugiwanych liczników [maksimum]

750°C
125

Czêstotliwoœæ transferu danych [do serwera]

Wersja

co 5 min
IP32

Stopieñ ochrony

GSM

Zasiêg odbioru [gwarantowany-maksymalny]

30-120 m

Zasilanie

110÷230V

Iloœæ obs³ugiwanych liczników [maksimum]
Czêstotliwoœæ transferu danych [do serwera]
Koncentrator MMCD
wersja GSM

30-120 m

Stopieñ ochrony

750
co 5 min
IP34

BEZPRZEWODOWE LICZNIKI .CYKLI
AKCESORIA MONTAZOWE

Obudowa ochronna waska
,

Pasuje do liczników

MMC-11 Standard
MMC-11 HT
MMC-11 Mini, MMC-24

Wersje dla gwintów

MM-SB-01EU
MM-SB-01US

Materia³

Aluminium anodowane

(EU)
(US)

53
,
2,0 0 mm
8”

Tak

Zabezpieczenie przed demonta¿em elementu
ruchomego

Plomba zrywalna

Temperatura pracy

-20°C

÷

8,
0,31 mm
2”

28
,
1, 5 m
12 m
”

Dzia³anie czujnika demonta¿u w liczniku

32
,5
1,2 mm
8”

35,0 mm
1,37”

Typ

49
1, ,0 m
93 m
”

MM-SB-01xx

+125°C

Obudowa ochronna w¹ska o zwiêkszonej wysokoœci do liczników typu MMC-11, MMC-24
przeznaczona do zabudowy liczników na zewn¹trz narzêdzia.
Chroni licznik przed przypadkowym uszkodzeniem.
Ca³kowita wysokoœæ z licznikiem 35,0 mm.
Monta¿ elementu sta³ego
Monta¿ elementu ruchomego
Monta¿ licznika we wnêce

- 2 œruby M6 x 16 (1/4”-20 x 0,62”)
- 2 œruby M6 x 20 (1/4”-20 x 3/4”) + plomba zrywalna
- 2 œruby M4 x 30 (No.8-32 x 1,15”)
(œruby nie s¹ dostarczane w zestawie)

25,0 mm

MM-SB-02
54
,
2,1 0 m
25 m
”

63,0
2,48 mm
”
0,98”

69
2, ,0 m
71 m
”

Konstrukcja zapewnia dzia³anie czujnika demonta¿u licznika.

Typ

Obudowa ochronna szeroka

Pasuje do liczników

MMC-11 Standard
MMC-11 HT
MMC-11 Mini, MMC-24

Materia³

Aluminium anodowane

Dzia³anie czujnika demonta¿u w liczniku

Tak

Zabezpieczenie przed demonta¿em elementu
ruchomego

Temperatura pracy

Plomba zrywalna
-20°C

÷

+125°C

-20°C ÷ +85°C
Obudowa ochronna szeroka do liczników typu MMC-11 oraz MMC-24 przeznaczona
do zabudowy na zewn¹trz narzêdzia. Chroni licznik przed przypadkowym
uszkodzeniem.Wysokoœæ obudowy równa wysokoœci licznika (25,0 mm).
Monta¿ elementu sta³ego
Monta¿ elementu ruchomego
Monta¿ licznika we wnêce

- 2 œruby M6 x 30 (1/4”-20 x 1,15”)
- 2 œruby M6 x 20 (1/4”-20 x 3/4”) + plomba zrywalna
- 2 œruby M4 x 30 (No.8-32 x 1,15”)
(œruby nie s¹ dostarczane w zestawie)

Konstrukcja zapewnia dzia³anie czujnika demonta¿u licznika.

SCHEMAT
PRZEP£YWU DANYCH
2
6

1
5
3

4

Opis

System MoldMaker to narzêdzie do monitorowania pracy form wtryskowych, t³oczników lub
form ciœnieniowych do odlewania aluminium. Automatycznie generuje statystyki zarówno
dla poszczególnych narzêdzi jak i ca³ej produkcji.
System MoldMaker jest zaprojektowany do monitorowania zewnêtrznych dostawców
prowadz¹cych produkcjê na narzêdziach powierzonych. Zapewnia niespotykan¹ dot¹d
przejrzystoœæ produkcji poprzez transparentnoœæ danych. Wp³ywa pozytywnie na
zacieœnienie relacji z dostawcami zewnêtrznymi.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Pokrycie powierzchni [gwarantowane-maks.]
Liczba liczników obs³ugiwana przez 1 Koncentartor MMCD

30-120 m
2

2

2800 m - 45000 m

750

Maksymalna iloœæ liczników obs³ugiwana przez system

Bez ograniczeñ

Liczba u¿ytkowników systemu [dla 1 firmy]

Bez ograniczeñ

Liczba zewnêtrznych lokalizacji [dla 1 firmy]

Bez ograniczeñ

Karty serwisowe, przypomnienia, wydajnoœci...

Tak

Alarm demonta¿u

Tak

Dostêpnoœæ konsultantów serwisowych

na hali produkcyjnej

2 - aplikacja mobilna
3 - Koncentrator LAN
4 - Koncentrator GSM
5 - Serwer centralny
6 - uzytkownik koncowy

Funkcjonalnoœæ
NFC !

Parametry
Zasiêg odbioru [gwarantowany-maksimum]

1 - liczniki pracujace

Bez ograniczeñ

Liczniki Mold Maker s¹ wyposa¿one
w nowoczesn¹ funkcjonalnoœæ NFC
oraz Bluetooth BLE 4.0 umo¿liwiaj¹ce
bezdotykow¹ konfiguracjê i transmisjê
danych.

Prze³om
w ekspresowym
odczycie
liczników cykli

Mega Mold Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E, POLSKA
tel. 607259412
moldmaker@moldmaker.eu

