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Sistema de Controle Centralizado da TORIDAS
TASCALL

COmpReenDenDO DADOS nO eSTADO DA OpeRAçãO exIbIR COLeTIvAmenTO OS DADOS (máxImO-12 máquInAS)

enCOnTRAR A CAuSA DA InefICIênCIA em menOS pODe-Se fACILmenTe mOnITORAR A pARTIR De
quALqueR eSCRITóRIO

Pode controlar os seguintes dados; Monitor de Operação / 

Historico de Alarmes / Tempo de Operação / Quantidade Total no 

Abastecimento de coxa / Medição de Perna / Porcentagem de Falha

Os dados são simultaneamente coletados durante o

funcionamento das Máquinas. Pode-se simplesmente verificando o monitor, 

obter dados rapidamente sobre o estado de operação de todas as máquinas.

Pode identificar rapidamente a máquina que está com menor

eficiência de produção, pois está constantemente monitorando a 

situação. Porque ele exibe um erro em cada estação, você pode 

visualizar imediatamente a causa específica.

Quando instalado em redes com ou sem fio, o Controle Central pode 

ser monitorado a partir do uso de qualquer equipamento terminal.

*Equipamentos - PC / Tablete

Funciona em conjunto com o programa da máquina, ele lista as taxas das falhas para o painel de monitoramento central.

Em uma única Tela todas as Informações simples de entender á primeira vista

Calcular Falha após
avaliação de presença de
perna e monitorização.
Depois, envio para o painel
de monitoramento central.

Monitor de Operação

Acompanhar o estado de
funcionamento do 

carregador automático e 
TORIDAS.

Ex: 10 Maquinas TORIDAS 
e 2 Linhas (R e L).

Gráfico de Falhas dos 
Processos

O gráfico de barras mostra 
os dados das Falhas. 

Falhas de Tendências, 
cada estação pode ser 

entendida.

Monitor de Falhas dos
Processos

Visualizar abaixo as
porcentagens de Falhas 

das máquinas para o 
monitor. Avaliação a cada 

300 Pernas, Avaliação 
Diaria, Avaliação Mensal.

Histórico de Manutenção

Exibi ao mesmo tempo um
histórico de manutenção e

tempo de atividade.

Avaliação no monitoramento do seu programa Cálculo das porcentagens das Falhas com o dados integrados

COLeTA De DADOS SObRe pORCenTAgenS De fALhAS

mOnITOR De pAIneL (O SeguInTe é um exempLO De pAIneL)


