
Control deplin - 
disponibilitate maximă

Monitorizare de la distanţă cu 
Demag StatusControl
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Simplu.
Fiabil.
Control deplin.

Doriþi sã identificaþi defecþiunile ºi riscurile de întrerupere a funcþionãrii înainte ca acestea sã 
devinã o problemã - ºi sã asiguraþi astfel disponibilitatea echipamentelor dumneavoastrã pe 
termen lung? Doriþi o bazã fiabilã pentru luarea deciziilor cu privire la lucrãrile de întreþinere 
predictivã ºi de reparaþii?

Cu Demag StatusControl puteþi avea control deplin asupra echipamentelor dumneavoastrã 
oricând ºi oriunde. Sistemul nostru inteligent de monitorizare de la distanþã vã oferã date curente 
privind funcþionarea ºi evaluãri ale macaralelor industriale ºi electropalanelor dumneavoastrã: 
riscuri de întrerupere a funcþionãrii, modul de utilizare, durata de utilizare ºi perioada de servisare. 
ªi toate acestea în mod simplu, fiabil ºi dintr-o singurã privire.

Vã puteþi baza întotdeauna pe o funcþionare linã, sigurã ºi fiabilã ºi puteþi optimiza productivitatea 
echipamentelor pentru a satisface nevoile dumneavoastrã specifice.
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 Platforma cloud acționeazã ca locaþie de stocare neutrã ºi sigurã
 
  Toate datele stocate, precum și tot traficul de date din cloud, 

sunt criptate prin tunel VPN ºi nu pot fi citite de cãtre pãrþi neautorizate

 Protecþie antivirus pentru conexiuni la distanþã 

  Izolare prin firewall de reþeaua publicã de internet

  Cerinþe stricte privind parolele, cu modificãri obligatorii de parole

echipamentelor poate fi 
atât de simplă

SECURITATE
DEPLINĂ

Gestionarea eficientă a 

Demag StatusControl colecteazã date de la sistemele de control ºi diagnosticare ale 
macaralelor industriale ºi electropalanelor pentru a vã oferi informaþii relevante ºi actualizate 
privind starea ºi parametrii de funcþionare. Aceste informaþii sunt transmise în timp real prin 
comunicaþii mobile LTE (tunel VPN) cãtre o platformã cloud ºi de acolo cãtre portalul nostru 
pentru clienþi.

În plus, pentru a genera analize ºi evaluãri automate, sistemul de monitorizare de la 
distanþã foloseºte cea mai mare bazã de date din lume ºi expertiza unicã a companiei 
Demag în sisteme de macarale industriale.

Demag StatusControl vã pune la dispoziþie aceste informaþii pe portalul nostru web pentru 
clienþi, la adresa statuscontrol.demagranes.com. Puteþi accesa acest portal uºor ºi flexibil în 
orice moment ºi de oriunde.
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   Control deplin   Afișare simplă și clară

DEMAG STATUSCONTROL: DESCRIEREA BENEFICIILOR PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
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Cu Demag StatusControl aveþi tot timpul instalaþiile de 
ridicat sub control ºi beneficiaþi de disponibilitate 
maximã - mulþumitã informaþiilor precise despre starea 
sistemului, utilizare, riscul de întrerupere a funcþionãrii 
ºi durata de viaþã rãmasã (SWP).

  Productivitate sporită
Modelele de utilizare a macaralelor industriale indicã 
punctele în care siguranþa ºi productivitatea operaþi-
unilor dumneavoastrã se pot optimiza printr-o instruire 
suplimentarã a personalului.

  Funcționare fiabilă

 

Pentru o gestionare eficientã a echipamentelor, puteþi 
primi informaþii complete cu privire la durata de viaþã 
rãmasã a componentelor esenþiale. Acest lucru vã 
oferã o bazã fiabilã pentru deciziile de investiþii și 
planificarea în avans a lucrãrilor de întreþinere și 
reparaþii.

Puteþi accesa datele dumneavoastrã oricând ºi oriunde 
prin intermediul portalului nostru web pentru clienþi. 
Mulþumitã funcþionãrii intuitive, prezentãrii clare ºi 
sistemului tip semafor, puteþi vedea toate informaþiile 
relevante dintr-o singurã privire. Dacã apar modificãri 
relevante de stare, puteþi primi un mesaj rapid prin 
SMS sau e-mail.

  Siguranță în toate privințele
Demag StatusControl sporeºte siguranþa operaþiunilor 
dumneavoastrã prin funcþiile sale cuprinzãtoare de 
control. Datoritã transmisiei criptate ºi stocãrii fiabile, 
datele dumneavoastrã beneficiazã de asemenea de o 
protecþie optimã.

  Flexibil
Demag StatusControl poate fi combinat cu macaralele 
industriale ºi electropalanele Demag existente ºi este o 
soluþie de retehnologizare, în orice moment. 
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Toate datele dintr-o singură privire
Afiºare clarã, simplã ºi convenabilã: puteþi accesa informaþii cu privire la starea curentã a echipamentelor 
dumneavoastrã, în orice moment, pe portalul nostru web pentru clienþi, la adresa statuscontrol.demagcranes.com. 
Datoritã funcþionãrii intuitive, prezentãrii clare ºi prioritizãrii în conformitate cu un sistem tip semafor, puteþi obþine 
rapid toate informaþiile relevante.

VIZUALIZAREA FLOTEI DE 
MACARALE INDUSTRIALE

  

  

  

  

OTEI DE 
STRIALE

Sistemul tip semafor afiºeazã în timp real 
starea macaralelor industriale, dintr-o 
singurã privire

Monitorizare cu referire la diverºi parametri, 
cum ar fi modificarea SWP (perioada de 
funcþionare în condiþii de siguranþã)

Condiþie necesarã pentru întreþinerea 
predictivã

Faceþi clic pe o instalaþie de ridicat: treceþi la 
vizualizarea individualã cu informaþii 
detaliate
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VIZUALIZAREA UNEI SINGURE 
MACARALE INDUSTRIALE

  

  

STAREA MACARALEI INDUSTRIALE
  
  

  
  

STATISTICI PRIVIND FUNCÞIONAREA
  

  
  

AVERTIZÃRI PRIVIND SIGURANÞA
(PRIN SMS/E-MAIL)  
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STAREA MACARALE

STATISTICI PRIVIND

AVERTIZÃRI PRIVIND
(PRIN SMS/E-MAIL)

Sistemul tip semafor afiºeazã starea 
generalã a macaralei dintr-o singurã privire

Afiºarea combinatã a stãrii ºi datelor de 
funcþionare ale instalaþiei de ridicat

Disponibilitatea SWP pentru electropalan

Durata de viaþã ºi perioada de înlocuire a 
componentelor esenþiale (electropalane, frâne, 
role presoare, contactorii electropalanelor)

Istoricul înlocuirii componentelor

Istoricul defecþiunilor

Funcþionarea instalaþiei de ridicat, erorile de 
funcþionare, orice informaþii despre durata de 
viaþã scurtatã sau posibile probleme de 
siguranþã ca urmare a funcþionãrii 

Eficienþã ºi utilizare

Cerinþe pentru instruirea operatorilor de 
macarale industriale

Orele de funcþionare ale electropalanului
Starea criticã a frânelor 
Distanþa de frânare mãsuratã 
Suprasarcinã
Alunecare maximã 
Vitezã maximã 
Opriri de urgenþã
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ELMAS S.R.L.
B-dul Griviþei nr.1y
RO 500177 Braºov
 sales@elmas.ro
 +40-268-308700
 +40-268-308705
www.podurirulante.ro


