AXIOM
integrační platforma

pro správu a řízení
technologií ve výrobě,
budově, městě

Informační
tabule

Video system /
/ detekce v obraze

Brány /
/ Řízení vjezdu

Incident
management

Inteligentní
dohledové
centrum

Zajištění
bezpečnosti

Monitorování
výrobního cyklu

Efektivita
strojů a výroby

Preventivní
a prediktivní
údržba

www.axians.cz

MONITORING
ANALYTIKA
ŘÍZENÍ
OPTIMALIZACE

Elektromobilita /
/ Dobíjecí stanice

Měření a řízení
energií

Řízení technologií
budov

Řízení přístupu
a zabezpečení

Parkovací
a naváděcí systémy

Řízení
osvětlení

IoT síť
pro senzory

Integrace autonomních systémů do centrální platformy
ve výrobě, budově, městě.
Platforma integruje různé výrobní a provozní technologie do jediného snadno použitelného systému. Umožňuje jejich
monitoring, analýzu výstupů s umělou inteligencí a agreguje jejich řízení s možností definovat vzájemné vazby pro automatizované
nebo vzdálené řízení. 
Moduly platformy a jejich užití v rozličných provozech:

Building Management
systémové osvětlení,
vytápění, ventilace...

Energetický Management
kontrola a řízení spotřeby
energií

Průmyslové
budovy/haly

Školy
Řízení přístupu
a zabezpečení

Nemocnice
Letiště

Prediktivní
a preventivní údržba

Muzea

Intuitivní aplikace
Díky smart platformě můžete pohodlně sledovat,
kontrolovat a řídit provoz odkudkoli.Ovládání
je možné z webového prohlížeče nebo přímo
z aplikace v mobilu či tabletu. Sami si nastavíte,
jak bude aplikace vypadat a zvolíte si moduly
na tzv. „rychlou volbu,“ která vytvoří efektivní
cestu k důležitým vizualizacím.

Track & Trace
indoor/outdoor lokace
zařízení, výrobků a osob

Hotely,
apartmány
Logistika

Sportovní centra

Industry 4.0
řízení a monitoring

Alarmy a varování
požár, záplava, kvalita
vzduchu...

Obchodní centra
Administrativní
budovy

MONITORING
ANALYTIKA
OPTIMALIZACE
AUTOMATIZACE
ŘÍZENÍ

Obytné budovy

Strojové učení

Dohledové systémy
CCTV, analytika obsahu
obrazu

Parkoviště
obsazenost, navigace

Dopravní systémy

Obnovitelné energie,
vlastní výroba

Produktivita výroby
využití a provoz
technologií

Modulární architektura
Integrační platforma může být provozována zcela ve vašem
lokálním prostředí (on premises) nebo vám může být
poskytována z cloudového prostředí formou služby. Podporován
je rovněž i hybridní scénář provozu platformy, kdy je část řešení
umístěna ve vašem lokálním prostředí (on premises) a nadřazená
či sekundární část řešení je provozována v cloudovém prostředí.
Řešení plně podporuje provoz v režimu vysoké dostupnosti
(high availability) systému.

ON
PREMISES

HYBRID
CLOUD

Centrální server platformy
Průmyslový server / Virtuální server / Server cloud

Hierarchické zapojení

Komunikační
síť
LAN

Internet

PLC

Gateway

Převodní
vrstva
IoT síť

Průmyslová
komunikační
vrstva

Kabel

Wi-Fi

Lokální IoT
(LORA)

Přípojný prvek

MaR

Stroje

Zařízení

Měřiče

Senzory

PLC

Platforma je provozována na centrálním serveru
- dle volby na fyzickém serveru nebo z cloud prostředí.
V případě požadavku může centrální server pouze
agregovat data z více podružných serverů.Server
je skrze vybranou datovou komunikační síť připojen
k vlastním převodníkům – PLC / Gateway. Komodity
- stroje, zařízení, MaR, PLC, měřiče, senzory apod.,
které nemají přímou integraci do IoT sítí či vlastní
API rozhraní, jsou na tyto převodníky připojovány
skrze vybranou průmyslovou komunikační vrstvu.

Použitím platformy lze získat
OPTIMALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
ŠETŘENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ BUDOV
S MOŽNOSTÍ FLEXIBILNÍ
A VZDÁLENÉ OPERATIVY
ŘÍZENÍ NEBO DOHLED
NAD TECHNOLOGIEMI
PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA,
DOHLED NAD PORUCHAMI
A ALARMY, MOŽNOST VČASNÉHO
ZÁSAHU V PŘÍPADĚ ANOMÁLIÍ
INTEGRAČNÍ NEZÁVISLOST A OTEVŘENOU
PLATFORMU S API ROZHRANÍM
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