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Inteligentní správa strojů a zařízení



SPRÁVA PROVOZU KDYKOLIV A KDEKOLIV

INTELIGENTNÍ SPRÁVU STROJŮ
Umožníme Vám



SNIŽUJE NÁKLADY

Nižší zmetkovitost 

Minimalizace prodlev ve výrobě 

Nižší nároky na oddělení údržby

Alarm ve formě SMS a e-mailu 

Přehledná vizualizace 

Reporting na míru

OKAMŽITÝ PŘEHLED O AKTUÁLNÍM  
STAVU VÝROBY

JEDNODUCHÁ INTEGRACE

Flexibilní napojení na stávající systémy 

Zobrazení na libovolném zařízení 

Samoregulující se systém na klíč

EASYCON PRO
Řešení



CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Data jsou bezpečně uložena na 
našich serverech a Vy k nim máte 
přístup úplně kdekoliv a kdykoliv

3

ESCON všechna data 
shromažďuje, zpracovává 
a následně je odesílá do 

cloudového systému 
EASYCON PRO

2

Napojíme bezpečně Vaše 
stroje do našeho 

inteligentního rozvaděče 
ESCON

1

PROČ SI VYBRAT CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Nemusíte se starat o umístění serverů 

Komplexní šifrování dat 

Dynamická škálovatelnost systému 

Můžete si vybrat

LTE

EASYCON PRO



IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ NA VAŠE SERVERY
nebo

PROČ SI VYBRAT ŘEŠENÍ  
NA VLASTNÍM SERVERU

Data jsou uložena na Vašem 
serveru a je jen na Vás, jak s nimi 

naložíte

3

ESCON všechna data 
shromažďuje, zpracovává 
a následně je odesílá do 
systému EASYCON PRO 

na Vašem vlastním 
serveru

2

Napojíme bezpečně Vaše 
stroje do našeho 

inteligentního rozvaděče 
ESCON

1

Data máte fyzicky pod kontrolou 

Vlastní zabezpečení serverů 

Pokud již vlastníte servery, ušetříte na provozních 
nákladech.

EASYCON PRO



APLIKACE EASYCON PRO
Vizualizace

Ukázka dashboardu aplikace

Karty dashboardu s Vašimi vybranými senzory nebo ovládacími prvky 
Máte na očích vždy to, co potřebujete

Náhled na alarmový list 
Můžete si nastavit vlastní alarmy, které Vám po splnění podmínky 
pošlou upozornění do alarmového listu a nebo třeba do SMS

Můžete přímo z dashboardu ovládat jednotlivá zařízení 
Kromě přehledu aktuálního stavu můžete také spínat a 
rozepínat zařízení jednoduše pouhým kliknutím

Nejnovější upozornění a alarmy 
Všechna nová upozornění najdete vždy pod ikonou 
zvonečku

Všechna Vaše zařízení dostupná z tohoto menu 
Ke každému zařízení se jednoduše dostanete z 
rozevírací nabídky



Ukázka detailu zařízení

Naměřená data a grafy s možností 
exportu dat 
Zobrazte si přehledy naměřených 
dat za zvolené období. Data můžete 
exportovat a zpracovávat 
libovolným nástrojem pro práci s 
daty

Karta jednotlivého senzoru nebo ovládacího prvku 
Každé zařízení zaznamenává hodnoty do 
přehledného grafu a tabulky, kterou si můžete 
zobrazit nebo exportovat

Vaše zařízení v jednotlivých kategoriích 
Přidaná zařízení si můžete třídit a zobrazovat v 
jednotlivých kategoriích a podkategoriích. Lze je také 
zobrazit v souhrnných přehledech

Vše si můžete zobrazit i v mobilu 
Aplikace Easycon Pro může běžet na libovolném zařízení 
— v mobilu, tabletu nebo třeba chytré televizi



Snadný přístup k datům  

z libovolného zařízení



ZÁKLADNÍ KOFIGURACE ŘIDÍCÍ JEDNOTKY
ESCON
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Indikace stavu univerzálního vstupu 12 — 250 V DC AC 

Indikace stavu napájení přístroje 

Ovládací tlačítko 

Indikace stavu výkonových výstupů 

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY

1 — 2 

3 — 4 

5 — 6 

7 — 14 

15 

Napájecí napětí 

Univerzální vstup 12 — 250 V DC AC 

Společný referenční bod pro měření napětí silových výstupů 

Silové výstupy a vstupy napětí 

SMA konektor pro připojení             antény 2.4 Ghz

PŘIPOJOVACÍ SVORKY / KONEKTORY

Napájecí napětí 

Pracovní teplota 

Jmenovité zatížení 

Univerzální vstup 

Maximální délka přívodních kabelů

AC 230 V +10%/—15%  50 — 60 Hz 

—15°C — +45°C 

16 A / 250 V A 

12 — 250 V DC AC 

DIO1 — DIO3: 3 m  |  AIn1 — AIn2: 3 m  |  Extender 0.5 mRS485: 8 m  |  USB: 0.5 m 

TECHNICKÉ PARAMETRY

E S CO N



ukázka rozvaděče fotka umístění v hale + 



SPECIFIKACE ROZVADĚČE
ESCON

Rozměry 

Hmotnost 

Krytí 

Napájení 

Pracovní teplota 

Relativní vlhkost 

Ochrana proti dotyku neživých částí 

250 x 350 x 150 mm (w x d x h) 

2 kg 

IP 30 / IP 20 (vnější / vnitřní) 

1 NPE 230V, 50 Hz 

0°C — 40°C 

do 90% 

samočinným odpojením od zdroje, pospojováním vodivých částí na PE 

TECHNICKÉ PARAMETRY

350 m
m

150 m
m

250 mm

Model rozvaděče
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