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BRA-IN Link
Spar penger og oppdater gammel utstyr med ny teknologi
Med en BRA-IN Link får du tilgang til data fra eldre utstyr,
fjerntjeneste og lokalisering av maskiner via GPS. Dette betyr
betydelige besparelser på service og transport - alternativer som
normalt ikke er tilgjengelige for eldre utstyr.
BRA-IN Link tillater signaler fra utstyr med gamle kontrollenheter.
Følgende maskintyper kan kobles til: komprimatorer, presser,
skruekomprimatorer og horisontale presser - funksjonaliteten kan
variere.

Høydepunkter


GPS-enhetens plassering med batteri-sikkerhetskopi.



Automatiske hentinger basert på fyllingsnivåer.



Varsler for maskinfeil via e-postvarsler.



Differensiert fullmelding avhengig av ukedag.



Intelligent fullstyring sikrer optimal fylling.

Vær oppmerksom på at et årlig SIM-kort abonnement er påkrevd.
Dette kan kjøpes separat eller inkluderes i servicepakken din.

Detaljer

Få det gamle utstyret ditt tilgjengelig med en
BRA-IN Link-enhet.

Finn dine mobile enheter med det integrerte
GPS-sporenhet.

For flere komprimatorer og annet utstyr får
du tilgang til verdifulle data via vår BRA-IN
Webportal

BRA-IN Link
Funksjoner / Produkttype
Beskrivelse / Produkttype

Mobile komprimatorer

Skruekomprimatorer

Ballepresser

GPS-lokalisering av enheten (inkl. sikkerhetskopiering av batteriet)

•

•

•

GPS-basert geofencing (500 m)

•

Varsler om serviceintervaller (tidsbasert)

•

•

•

Intelligent indikator for fullys (fjerner feil med falske fullmeldinger)

•

•

•

Differensiert fullmelding avhengig av ukedag

•

•

•

E-postvarsler på forskjellige fyllnivåer

•

•

E-postvarsler om produksjon: tømming /klare baller

•

•

•

Oversikt over maskinsykluser og driftstimer

•

•

•

Enkel fullmelding (0/100%)

•

•

•

API-utgang for egen database (GPS-poeng, fyllingsnivå)

•

•

•

110/230 V AC strømforsyning

•

•

•

Tilgang til BRA-IN Webportal letter:

Alternativer:

Krav
Kan kobles til de fleste modeller i henhold til Bramidans hvite liste. Standard 24V AC / DC.

Affald Genbrug Vejle
—

Forbedret effektivitet
og miljøprofil

“

Tidligere brukte våre ansatte ganske mye tid på å estimere lastekapasiteten til
komprimatorene før helgen, nå vet vi fyllingsnivået før vi tømmer dem
- som kan observeres direkte på BRA-IN Webportal. Vi sparte mer enn 15% etter vi
impementerte den nye teknologien fra Bramidan. Vårt eldre utstyr som er oppdatert,
og de nye maskinene vi har anskaffet, betyr en betydelig forbedret effektivitet. Et lite,
men viktig trinn som sikrer våre brukere de beste utsikter til effektiv gjenvinning her i
kommunen”.
Henrik, Teamleder / Affald Genbrug Vejle

Utfordringer

Valgt løsning

Fordeler

Manuelle vurderingen av fyllnivå før
helgen.

Installasjon av BRA-IN Link på 16 eldre
komprimatorer.

Databaserte rapporter om fyllingsnivå
betyr 15% mindre transport.

Kaster bort tid på kontinuerlige kontroller.

Tilgang til sanntids fyllingsnivå via BRA-IN
Webportal.

Betydelig mindre tidsforbruk mot helgen.

For mye transport av tom plass.
Sterkt ønske om mindre miljøinnvirkning.

Miljøpåvirkning redusert med opptil 15%.

E-postvarsler på ønsket fyllingsnivå.
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