
WeaveMaster easy

Düşük maliyetli başlangıç seviye 
denetleme sistemi

BMSvision Üretim Yürütme Sistemleri (MES) tüm dünyada birçok tekstil fabrikasında kulla-
nılmaktadır. Dokuma, örme ve iplik fabrikaları günlük yönetim ve planlama uygulamaları için 
bu sistemi kullanırlar.

BMSvision şimdi WeaveMaster easy başlangıç sistemini de sunuyor: yüklemesi kolay, kullanması 
kolay, ve istenildiğinde tüm MES sisteminin yüklenerek güncelleştirilmesi kolay.

Makinalar WeaveMaster easy serverına BMSvision kablosuz ağı ile bağlıdır, ya veri toplama 
cihazları yahutda direkt olarak tezgahın Ethernet çıkışı ile veri toplanır. Dokuma salonlarında 
dokunmatik ekranlı terminalleri (WeB-DU) ile manuel olarak veri yahut durum bilgisi girilir ve 
dokumacılarla teknisyenler arasında iletişim sağlanmış olur.

İşletmenin farklı renklerle sembolize edilen görüntüsü işletmenin o anki durumunu görüntüler 
ve önceden belirlenen limitler aşıldığında uyarı verir. (düşük verimler, yüksek sayıda duruş, 
çok uzun bekleme zamanı, ...).
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Standard Özellikler
• DU2P/WDL: otomatik atkı saptama ve üç adede kadar 

otomatik duruş belirleme
• Manüel girişler
• erçek zamanlı denetim
• Vardiya, gün, hafta, ay raporu
• OEE raporu
• Rapor & formül oluşturma
• Arıza süresi analizleri
• Olay girişi (film report)
• İş giriş ekranı

Seçenekler
• Programlama (PLanBoarD)
• Tarih raporlama
• Alarm durumu müdahale
• ERP ile arayüz
• Kumaş denetimi

Sizin Avantajlarınız
• On line bilgi:

 - Verimler
 - Duran makinalar
 - Durma sayıları
 - Makina hızı
 - Üretim
 - Çözgü bitiş tahmini

• Detaylı olay girişi
• Kapsamlı raporlama
• Artan verimlilik
• Tam şeffaflık
• Raporlama esnekliği
• Pekçok ERP sistemleri ile uyumlu
• Kablosuz veri toplama
• Modern ve kanıtlanmış teknoloji
• Dil seçenekleri
• Tam MES sistemine yükseltilebilir (WeaveMaster)

WeaveMaster Easy kullanıcılarıWeaveMaster Easy server

WDL-Server
(Maksimum 32 DU2P/WDL)

Yönetim Müdür Planlama

WEB-DU
Dokunmatik Ekran
Her makine için bir tane

Ethernet (LAN)

DU2P/WDL DU2P/WDL DU2P/WDL DU2P/WDL

Bluetooth

Çalışma Grubu Bilgisayarları ile WeaveMaster easy konsepti

Denetleme Olay girişi OEE raporu WeB-DU
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