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ELPLC SMART FACTORY

Wdrożyliśmy wielokrotnie i wciąż rozwijamy o nowe moduły, kompleksowy system, 

który zbiera, analizuje i wykorzystuje ogromne zbiory danych w kierunku spełnienia 

paradygmatu digital twin - czyli cyfrowego odbicia fizycznego systemu. 

Nasz system jest zgodny z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej (INDUSTRY 4.0).
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CONNECTIVITY & SYSTEM INTEGRATION

Elastyczne możliwości integracji z innymi systemami klientów, 
zarówno jeśli chodzi o wysyłanie danych pozwalających 
na produkcję jak i odbieranie danych z produkcji. 

System komunikuje się ze sterownikami PLC 
różnych dostawców (np. Siemens, Mitsubishi, OMRON, 
Allen-Bradley, Beckhoff). Dane zbierane podczas produkcji są 
dostępne od razu do analizy.
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ELPLC SMART FACTORY

APLIKACJA MONITORING

Główna części systemu, aktualnie 4 moduły:  
akwizycja danych, podgląd stanu linii, diagnostyki i analizy
Historycznej oraz analizy wydajności i awaryjności

APLIKACJA WEB

Dostęp do historycznych danych z dowolnego miejsca
w firmie lub dowolnego miejsca na świecie (VPN), 
dowolnej przeglądarki, dowolnego systemu operacyjnego.
Aktualnie 2 moduły: konfiguracyjny i raportowania
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APLIKACJA MONITORING - MODUŁY

ZBIERANIE DANYCH

Dane z wszystkich sterowników PLC,
oraz dostępnych urządzeń są zapisywane
do lokalnej bazy MSSQL i dostępne
do analizy, monitorowanie i zarządzanie 
receptami produkcyjnymi, obsługa autoryzacji,
monitorowanie energii, predykcja uszkodzeń

PODGLĄD AKTUALNEGO 

STANU LINII

Podgląd aktualnie spływających danych z linii produkcyjnej 
oraz śledzenia produkcji w czasie rzeczywistym
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DIAGNOSTYKA,

ANALIZA DANYCH 

HISTORYCZNYCH

Elastyczne i różnorodne raportowanie,
ułatwiające zrozumienie danych 

napływających z systemu

ANALIZA WYDAJNOŚCI

I AWARYJNOŚCI LINII

Możliwość określenia relacji pomiędzy 
alarmami na modułach produkcyjnych, 

wąskich gardeł, najczęstszych powodów 
przestojów, opóźnień, zacięć, etc...
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UCZYŃ SWOJE DANE UŻYTECZNYMI

Wydarzenia (produkcja, alarmy, przerwy, przestoje) 
pogrupowane w moduły oraz stacjeEkran modułu KPI
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UCZYŃ SWOJE DANE UŻYTECZNYMI
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Przebieg w czasie alarmów, przezbrojeń, interwencji, 
działań obsługi linii, przerw produkcyjnych…

Suma wszystkich wydarzeń przedstawiona na wykresach, 
pogrupowane na stacje (u góry) oraz na moduły (na dole).
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UCZYŃ SWOJE DANE UŻYTECZNYMI
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Szczegóły alarmów przedstawione na wykresie
(na czerwono moment wystąpienia alarmu w czasie)

Szczegóły produkcji przedstawione na 3 wykresach. 



Czym jest linia produkcyjna?

Linia produkcyjna to zespół modułów, w skład 

których wchodzą stacje. 

Każda z takiej stacji i modułu za pomocą 

sterownika PLC lub innych urządzeń dostarcza 

nam informację o tym, co dzieje się na linii 

produkcyjnej.
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System analizy danych można uruchomić na:

• Panelach dotykowych

• Komputerach stacjonarnych

• Przeglądarce internetowej

• Smartfonie (Android, iOS)
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Przez wielu naszych odbiorców został on doceniony gdyż udostępnia lub umożliwia:

Rejestracja i konfiguracja parametrów maszyny

• Scentralizowane zarządzanie receptami

• Synchronizacja recept pomiędzy 

różnymi maszynami

• Porównywanie recept

• Eksport i import recept z innych systemów
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Przez wielu naszych odbiorców został on doceniony gdyż udostępnia lub umożliwia:

Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym

• Podgląd produkcji na wszystkich stacjach 

linii produkcyjnej

• Przedstawianie parametrów w postaci 

wykresów

• Zestawienie pracy i alarmów występujących 

na stacjach / linii

• Podgląd sztuk znajdujących się aktualnie 

w produkcji
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Przez wielu naszych odbiorców został on doceniony gdyż udostępnia lub umożliwia:

Analiza historia produkcji
• Pełna historia każdej sztuki, 

wraz z pełną analizą danych

• Zestawienie wyników wielu stacji

• Analiza wydajności linii, powodów 

przestojów, wydajności operatorów

• Analiza zależności między 

parametrami produkcyjnymi

• Eksport danych
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Przez wielu naszych odbiorców został on doceniony gdyż udostępnia lub umożliwia:

Analiza mediów
• Analiza zużycia mediów

• Przewidywania zużycia mediów

• Prezentacja zużycia mediów 

w postaci wykresów

• Analiza zależności między zużyciem mediów na 

produkcji, a podczas przestojów

• Przewidywania uszkodzeń maszyny 

lub komponentów
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Moduły, których wdrożenie jest możliwe

Serializacja produkcji

• Zadawanie produkcji i tablic produkcyjnych

• Nadzór poprawnego przebiegu produkcji

• Śledzenie postępów produkcji 

w czasie rzeczywistym

• Kontrola poprawnego wykonania operacji
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Moduły, których wdrożenie jest możliwe

Zestawienia materiałów (BOM)

• Kontrola materiałów używanych do produkcji

• Analiza i modyfikacja stanów magazynowych

• Monitorowanie zużycia materiałów

• Weryfikacja poprawności użycia 

materiałów w komponencie
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Dziękuję za 

uwagę!

ELPLC S.A.
www.elplc.com

33-100 Tarnów
ul. Rozwojowa 28

KRS: 0000741812
NIP: 5252646827

http://www.elplc.com/

