
 

 

  

 

 

 

  

 

  

DEL AV ROCTIMS 

PRODUKT OCH SYSTEMLÖSNINGAR 

 

 

eYe  
Det kompletta 

systemet för 

styrning, kontroll 

och övervakning 

av en 

krossanläggning 

 

 



 

  

Roctims eYe-system är det kompletta systemet för hantering, styrning och kontroll, visualisering och optimering av 

en krossanläggning. Efter omfattande utveckling och återkommande verifiering och förbättringar genom våra 

kundinstallationer har vi utformat vårt system för att förse krossanläggningar maximal pålitlighet, prestanda och 

lönsamhet. 

 

 

eYe Automation – Unikt utvecklade lösningar för krossanläggningen 

Med över 10 års erfarenhet där vi inriktat oss enbart på att förse ballast- och gruvnäringen med automationssystem 

har vi kunnat ta fram maskintypsspecifik funktionalitet som både skyddar, höjer pålitligheten och prestandan 

maskinerna i en krossprocess. För att maximera produktionen och minska stilleståndstiden utvecklas och 

implementeras funktionerna med ett systemtänk, något som gör att våra automationssystem strävar efter det 

samband som ger optimal funktion såväl lokalt som för hela produktionsprocessen.  

 Fördelarna  

✓ Automatisk kontroll och styrning av alla maskintyper i krossprocessen 

✓ Motorskydd 

✓ Modulärt uppbyggt – få enbart vad du behöver, inga extra kostnader 

✓ Koppla in styrning och övervakning av supportmaskiner & Crusher Control Units 

✓ Start- och stoppsekvenser för hela maskingrupper för ökad produktion och säkerhet 

✓ Kraftigt minskade stopptider 

✓ Automatisk matningsreglering, nivåstyrning, hastighetskontroll 

✓ Använder välkända PLC-komponenter från Schneider Electric för robusthet 

✓ Funktionerna är utvecklade från mer än 10 års inriktning på enbart krosstyrning  

✓ Automatisk loggning och generering av data för produktionsrapporter med eYe 

Visualize 

✓ Utökad mätning och loggning av maskintider – totala, belastade och obelastade tider 

          Ökad Produktion 

    Minskad stopptid 

  Ökad lönsamhet 

eYe Visualize – Informativ och enkel styrning 

Vi på Roctim har ingått ett systemintegrations-samarbete med den världsomfattande 

HMI/Scada-leverantören ICONICS som utvecklar sina system tillsammans med Microsoft. Vi 

kan därför erbjuda dig ett robust system för övervakning, styrning och optimering från både 

dator såväl som trådlöst över surfplatta eller telefon. Systemen integreras enkelt med eYe 

Automation och ger dig kraftfulla verktyg för loggning av processdata, analysverktyg och 

generering av informativa processrapporter. Centralt vid utformningen är att det skall vara 

enkelt att kontrollera och se vad som sker i anläggningen. Detta åstadkoms via ett 

färgkodsbaserat system där operatörerna visas aktuell produktion och övriga driftsparametrar 

tydligt sammankopplade till respektive maskin såväl som blir noterade vid eventuella larm, 

stopp eller andra driftsstörningar.  

Fördelarna  

✓ Integrerbart med alla Roctims eYe Produkt och Systemlösningar 

✓ Översiktbild över anläggningen 

✓ Intuitiv färgkodning för att förbättra operatörens användarupplevelse 

✓ Håll koll på produktionen - Loggning av materialflöden och produktion 

✓ Visning och styrning av sensorer, nivåer, maskin- & processvärden 

✓ Trender med kraftfulla analysverktyg för samtliga analogvärden 

✓ Generera produktionsrapporter automatiskt från webbgränssnitt 

✓ Fungerar såväl lokalt som trådlöst över Wifi 

✓ Hög säkerhet genom användarspecifika kontrollrättigheter 

✓ Maskinspecifika larmtexter för minskad stopptid & ökad säkerhet 

✓ Alarmhistorik 

✓ Kontroll av förreglingar, siktvibratorer, matar- och 
transportörhastigheter, nivåer, bevattning, belysning med mera 

✓ Exportera trender, alarmhistorik till CSV & JPEG för vidare analys 

eYe 
 

 

INTEGRERAR DIN ANLÄGGNING GENOM AUTOMATION, 

STYRNING OCH ÖVERVAKNING, ANALYS, SIMULERING, 

FÖRBÄTTRING, UPPFÖLJNING OCH SUPPORT   
 

 



CCU   

 

 

 

DEN MEST AVANCERADE SPALTSTYRNINGEN 

 

 

   

  

eYe 
EFFEKTBANDVÅG 

✓ Kostnadseffektivt sätt för mätning och 

visualisering av flöden 

✓ Kostnaden är endast 1/5 av en 

konventionell bandvåg 

✓ Mäter effektförbrukningen på motorer hos 

lutande bandtransportörer 

✓ Kräver ej ombyggnation för att installeras 

✓ Beprövad teknik – över 50 installerade EBV 

✓ Kalibrerar sig själva automatiskt när 

bandtransportören går på tomgång 

✓ Hög driftsäkerhet 

✓ Tillförlitlig mätprincip – materialets 

lyftarbete ger dig materialflödet 

 

eYe – SYSTEMET SOM TAR 

HELHETEN I BEAKTANDE 

Våra automationssystem utformas specifikt 

för din anläggning för att ge hög 

tillgänglighet och effektiv produktion. För att 

du skall kunna fokusera på din 

kärnverksamhet och utveckla processen är 

det viktigt att både produktionen och 

supportsystem är effektivt utformade. 

Roctims eYe-system tar hänseende till just 

detta, där eYe-Automation, Crusher Control 

Unit, eYe Effektbandvåg automatiskt skötar 

och maximerar din produktion. Med eYe 

Visualize får du ett kraftfullt verktyg som 

loggar driftdata och kan generera rapporter. 

Du kan därför följa din produktion och snabbt 

agera – utan att vara fysiskt närvarande. En 

stor flexibilitet då våra system är öppna och 

enkelt integreras med framtida 

utbyggnationer för fortsatt utveckling.  

✓ Överbelastningsskydd 

✓ Säkerställer produktion av högkvalitativt material 

✓ CSS-, laststyrning och krossprogram 

✓ Slitagekompensering 

✓ Modulbaserad – utforma spaltstyrningen efter ditt behov 

✓ Aktiv reglering för att tillåta hög jämn belastningsnivå utan att 

riskera utmattning eller haveri 

✓ Slutproduktsoptimering med Roctims unika realtidsalgoritm 

✓ CCU Cloud – All krossdata i molnet i realtid 

✓ Uppkopplad Support och Service 

✓ Tre olika nivåer. CCU Protect, CCU Produce och CCU Perform ger 

dig den funktion du behöver 

✓ Fungerar på kon- och spindelkrossar med hydraulisk justering samt 

konkrossar med gängjustering 

✓ Integrerbart med eYe Automation och eYe Visualize 

✓ Integrerad styrning av matare 

 

CCU TC (Tablet Control) 

✓ Möjlighet till styrning över Wifi 

✓ Symbolbaserat enkelt användargränssnitt 

✓ Nivåreglering och autokalibrering 

✓ Dataloggning, alarm och trender 
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eYe 
Roctims eYe-system är det kompletta systemet för hantering, styrning och 

kontroll, visualisering och optimering av en krossanläggning. Efter omfattande 

utveckling och återkommande verifiering och förbättringar genom våra 

kundinstallationer har vårt system utformats för att förse krossanläggningen 

maximal pålitlighet, prestanda och lönsamhet. 

 

 

Konsulttjänster inom krossning 

Baserat på de mångåriga erfarenheterna inom ballast- och gruvnäringen med och tät koppling till den 

senaste forskningen inom krossning kan vi garantera att vårt förbättringsarbete medför ökad 

lönsamhet. Vi går tillsammans igenom din anläggning, identifierar områden för förbättring och föreslår 

relevanta lösningar. Vi erbjuder simuleringar för att säkerställa din process för att utreda ombyggnation 

eller åtgärder för att säkerställa att anläggningen producerar rätt material, så som utökad mätning, 

styrning och reglering. 

Uppkopplad support  

Vid installation av våra automations- och kontrollsystem installeras uppkoppling mot Roctims 

huvudkontor. Detta medför att en av våra applikationsingenjörer alltid finns tillgänglig snabbt och enkelt 

ifall frågor eller problem på anläggningen uppstår. Vi kan koppla upp oss mot våra styrsystem och 

utföra uppdateringar samt felsöka och åtgärda de flesta problem fjärrvägen. Något som kraftigt 

reducerar stilleståndstiden.    

Vi förbehåller oss rätten att ändra utan tidigare meddelande. BNR1101-01-01-SE 

 © 2017 Roctim, Tryckt i Sverige. 

 
 


