LAVANDERIA

Datamapper
GERENCIADOR DE PROCESSOS E INTERFACE
PARA LAVADORAS AUTOMATIZADAS DE ROUPAS
O Datamapper é um gerenciador de processos utilizado em máquinas automáticas de lavar roupas com sinais de
bombas variáveis. Ele possibilita que sua lavadora automática ganhe os recursos de gerenciamento e
monitoramento remoto do sistema Ultraweb – Tron Soluções, além de permitir a conﬁguração de processos de
dosagem, sem alterar CLP da máquina.
Se utiliza de um sinal de sincronismo do CLP original da máquina como indicador de processo e etapa em
execução. Todos os processos executados e consumo de produtos são enviados por meio de internet wi-ﬁ para a
nuvem, podendo ser acessados via web, proporcionando a geração de relatórios.
Equipamento para dosagem de até 8 bombas. Pode-se programar até 50 processos de lavagem personalizados e
distintos contendo, cada um deles, até 50 etapas de lavagem, podendo cada etapa possuir até 11 repetições.
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VANTAGENS
• Facilidade de conﬁguração
• Tela de Touch Screen de 7”
• Possibilidade de sincronização com qualquer CPU do Mercado¹
• Possibilidade de gestão completa dos processos de lavanderia via web,
como conﬁgurações sincronizadas, informações em tempo real e relatórios
de produtividade, consumo, custo e logística da unidade, de qualquer parte
do mundo, a partir do sistema web
• Facilidade de importar/exportar as conﬁgurações para replicação via SD
Card e backup
• Tempo de resposta otimizado para a solução dos problemas
• Controle de calibração e troca de silastic
• Supervisório em tempo real via web
• Dosagem de até 8 bombas através da Unique
• 50 processos com 50 etapas cada, com capacidade para 11 repetições
¹ O CLP em questão precisa ter sinal de acionamento de bomba
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CARACTERÍSTICAS
• Alimentação 110/220Vca
Automático através da Unique
• Comunicação Wi-Fi para conexão
com a internet
• Entrada para micro SD Card
• Capacidade de armazenamento
8GB (6,5GB disponível)
• Sistema de gerenciamento web

