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“Exakt information gör det lätt att hitta felkällor!” 
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Styrsystem för ny teknik   
Under 2012 genomfördes en renovering 
av finkrossanläggningen i Fjärås, vilken 
körs av Bröderna Johansson via ett 
samarbete med Swerock (tidigare 

Jehander). Roctims styrsystem eYe 
infördes med målsättningen att vara 
pilotanläggning för ny teknik. 

 
Flera typer av styrning 
Roctims system körs endera lokalt från 
en touchpanel eller fjärrstyrs från en 
touchdator i hjullastaren via wifi, eller 
från externt drivecenter via 3G-modem.  
 

Då flera olika platser kan användas för 
styrning används av säkerhetsskäl en 
nyckelbrytare i containern för att 
bestämma vem som har rätt att starta 
systemet. Alla har däremot rätt att 
stoppa systemet för att garantera ett 
säkert system. För att veta vem som 

styr anläggningen för tillfället indikeras 
detta på en stor display på matarfickan.  
 
Systemet är skapat med öppen kod för 
att ej låsa kunden till en leverantör, 
vilket gör det enklare att förändra. 

Något som är en trygghet för framtiden.  
 

Krossens spaltstyrning 
Anläggningens PLC sköter även Roctims 
spaltautomatik CCU Embedded, något 

som gör att spaltautomatiken kan 
installeras till minskad hårdvarukostnad 
och bibehålla ett säkert gränssnitt. 
 

 
Roland Johansson vid styrsystemets panel. 

 

 
Full kontroll från hjullastaren 
Med hjälp av Roctims eYe-system får 
den som kör anläggningen en tydlig 
överblick över processen via en 
touchdator utplacerad i hjullastaren. Att 

direkt kunna bli uppmärksammad på 
larm och stop i processen är något som 

sparar mycket stilleståndstid. 
 

 
Viktig information om krossarna kan ses i ett 
överskådligt diagram i touchdatorn. 
 

Produktionsdata via webben 
Personalen på drivecentret kan enkelt 
komma åt viktigt produktionsdata. Via 
ett webbgränssnitt kan de skapa 
produktionsrapporter över önskad 
tidsperiod då all produktionsdata lagras 
automatiskt i databaser av Roctims 

eYe-system.  
 

Fjärruppkopplad support 
För att säkerställa driftsäkerheten i 
anläggningen har Roctim även utrustat 

systemet med ett system för 
fjärruppkoppling av anläggningen. 
Genom detta kan Roctim hjälpa till med 
felsökning och åtgärder vid eventuella 

problem. Detta är något som vid flera 
tillfällen bidragit till att kraftigt reducera 
stilleståndstiden vid stopp. 

 

Vad är ni mest 

nöjda med hos eYe-

systemet? 

Enkelt att hantera och förstå 

men ger ändå massor av 

information. 

  

Hur upplever ni 

samarbetet med 

Roctim? 

Jag har alltid fått hjälp när 

jag behövt det och oftast har 

det gått att lösa över telefon. 

 

 

Roland Johansson 

Operatör 

Bröderna Johansson 

Fjärås 

22 September, 2016 

 

För mer information, kontakta oss på: 

info@roctim.com, 0703–149224 

www.roctim.se 
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