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Molntjänsten Roctim Cloud är ett kraftfullt verktyg som ger dig tillgång till 
all krossdata på nätet, i realtid. Data loggas automatiskt till molnet via 
modem och PLC och du kan övervaka maskinernas prestanda utan 
att behöva vara fysiskt på anläggningen. 

Roctim Cloud är ett verktyg skapat med användarvänlighet i 
åtanke, för att kunna tillgodose de behov för dig som arbetar 
med krossning varje dag. Det finns goda möjligheter till att 
utveckla och bygga ut systemet för att passa just er verksamhet.

Roctim Cloud
 3 Information sparas automatiskt i molnet
 3 Automatiska rapporter och nyckeltal
 3 Exempel på data: effekt, tryck & tonnage
 3 Kraftfullt analysverktyg

 3 Kontinuerlig hämtning och lagring av data från 
anläggningen

 3 Exportering av data som csv, xml, pdf m.fl
 3 Historiska trender baserad på lagrad data; 

exempelvis effekt, tryck och tonnage
 3 Utvärdering av data och beräkning av nyckeltal 

presenterad i rapport
 3 Information i realtid om maskinerna och processen 

visas hela tiden på roctimcloud.com 



Tekniska detaljer
Hämtningsfrekvens: 1/5 Hz
Upplösning, data: 1/5 Hz 
Djup: Högupplöst data sparas minst 2 månader
Långtidsdata: Efter två månader räknas datan om 
till minutmedelvärden och sparas i minst 1 år. 
Protokoll: Modbus TCP

Roctims cloudlösning fungerar mycket bra tillsammans med vår spaltautomatik CCU (Crusher 
Control Unit) Base som erbjuder ett avancerat skydd mot överbelastning och maximerar 
produktionen. 

För att skicka samt lagra data i molnet används Connect, en robust kommunikationsenhet 
med integrerat wifi, 3G-modem samt antenn. Ethernetkablar möjliggör långa avstånd mellan 
Connect-enheten och övrigt nätverk, så att enheten kan placeras där täckningen är som 
starkast. Roctims Connect är således mycket 
lämpad för kommunikation mellan anläggningen 
och molntjänsten.

Via webbapplikationen kan maskinerna följas och övarvakas 
samt historisk data exporteras

Roctims CCU Base 
och connect-enhet



Uppkopplad support 
Vid installation av våra automations- och kontrollsystem installeras uppkoppling mot 
Roctims huvudkontor. Detta gör att en av våra applikationsingenjörer 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. 

Konsulttjänster inom krossning
Baserat på de mångåriga erfarenheterna inom ballast- och gruvnäringen samt med 
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.
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Molntjänsten Roctim Cloud är ett kraftfullt verktyg som ger dig tillgång 
till krossdata på nätet, i realtid. Data loggas automatiskt till molnet 

via modem och PLC och du kan övervaka maskinernas prestanda utan 
att behöva vara fysiskt på anläggningen. Via webbapplikationen kan 
anläggningens uppkopplade maskiner övervakas och historisk data 

kan analyseras och exporteras. 


