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Elektroniczne liczniki serii MoldMaker to nowoczesne urz¹dzenia przeznaczone 
do zliczania cykli pracy narzêdzi produkcyjnych takich jak formy, wykrojniki 
lub t³oczniki. Wszystkie liczniki wyposa¿one s¹ w nadajnik dzia³aj¹cy w technologii 
Bluetooth oraz NFC (Near Field Communication), umo¿liwiajcy bezprzewodow¹
transmisjê wykonanych cykli. Ka¿dy licznik posiada przycisk cykli oraz przycisk kontroli 
demonta¿u znajduj¹cy siê na tylnej œcianie.
Wymiary gabarytowe s¹ identyczne jak wymiary typowych liczników mechanicznych 
i mog¹ byæ wprost montowane zamiennie w miejsce starego licznika.
Nowe liczniki dostarczane s¹ w stanie nie aktywnym. Licznik w tym stanie nie zlicza
cykli oraz nie wysy³a ¿adnych sygna³ów a naciœniêcie przycisku cykli wyœwietli na wyœwietlaczu
napis “InActivE”. Aktywacjê licznika mo¿na wykonaæ na dwa sposoby:
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   1. Za pomoc¹ aplikacji MoldMaker Scan (opisane poni¿ej)

   2. Poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisku cykli oraz przycisku demonta¿u (dotyczy
       wersji liczników 2.2 i nowszej) na czas oko³o 15 sekund. Licznik aktywuje siê wtedy 
       z wartoœci¹ 0 .

Jak dzia³a licznik?

Licznik zlicza naciœniêcia przycisku cykli a liczba naciœniêæ jest transmitowana bezprzewodowo
i mo¿e byæ odczytana na 2 sposoby:

   1. Wzrokowo z wyœwietlacza LCD (nie dotyczy liczników bez wyœwietlacza LCD).
   2. Bezprzewodowo w sposób zautomatyzowany za pomoc¹ koncentartorów odbior-
       czych lub aplikacji smartfonowej. 

Zalecanym sposobem (dla niektórych typów licznika jedynym) jest odczyt bezprzewodowy,
który daje mo¿liwoœæ skorzystania z wielu funkcjonalnoœci systemu MoldMaker.

Bezprzewodowy odczyt licznika - pierwsze kroki

1. Za³ó¿ bezp³atne konto w systemie MoldMaker na stronie https://moldmaker.eu/register.php. 

    W ten sposób bêdziesz mia³ w³asne has³o i dostêp do zarz¹dzania licznikami oraz formami.

2. Pobierz i zainstaluj bezp³atn¹ aplikacjê MoldMaker Scan             na smartfon dzia³aj¹cy w systemie Android oraz posiadajacy 

    funkcjonalnoœæ NFC i Bluetooth.

3. Aktywuj licznik za pomoc¹ aplikacji lub poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisku cykli oraz przycisku demonta¿u przez 15 sek

    (dotyczy wersji liczników 2.2 i nowszej).

4. W aplikacji znajdziesz opcjê ‘przypisania licznika do istniej¹cej formy’ lub ‘utworzenia nowej formy’ wraz z przypisanym licznikiem, 

    dziêki czemu numer seryjny licznika zostanie skojarzony z odpowiedni¹ form¹ na liœcie form w systemie.

5. Dokonaj w aplikacji odczytu licznika wybieraj¹c opcjê ODCZYT ZDALNY (BLUETOOTH). Po wykonaniu odczytana 

    wartoœæ licznika zostanie przypisana do danej formy.

6. Zaloguj siê do panelu zarz¹dzaj¹cego systemu MoldMaker pod adresem https://moldmaker.eu/panel  za pomoc¹ has³a, 

    które utworzy³eœ w pierwszym kroku aby przegl¹daæ i kontrolowaæ swoje formy.

7. Dokonuj odczytów regularnie za pomoc¹ aplikacji lub zakup Koncentrator MMCD, który automatycznie i regularnie bêdzie odczytywa³ 

    liczniki. Dziêki temu szybko i na bie¿¹co uzyskasz dok³adne dane o wydajnoœciach i pracy wszystkich form na hali produkcyjnej.
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Przycisk cykli

Przycisk demontazu
.

Instrukcja dla liczników serii MMC-11xx oraz MMC-12xx (nie dotyczy serii MMC-24).
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