
O tna intelli-sys iPS 3 é uma ferramenta inteligente para gerenciamento de
desempenho de equipamentos e fábricas, que dá visibilidade máxima entre
linhas de produção. Usando um único sistema inteligente, os operadores de
equipamentos e os gerentes de fábrica podem detectar ineficiências, otimizar
o rendimento da produção e aumentar a rentabilidade graças à coleta de
dados e os relatórios de última geração.

O tna intelli-sys iPS 3 é inigualável em sua habilidade de coletar dados
detalhados e confiáveis em todas as partes da linha de produção, desde
processamento e tempero até distribuição e ensacamento e em vários
locais. Isso é fundamental para controlar os fluxos de produtos e garantir
uma produção segura e eficaz. Compatível com CLP e PC, integra-se
facilmente com qualquer sistema novo ou existente.

Coleta, monitoramento e processamento de
dados históricos em tempo real de todos os
equipamentos, em toda a cadeia de
produção e em vários locais

Detecção de falhas do equipamento mais
rapidamente do que o olho humano,
recuperando o controle sobre a qualidade do
produto e a segurança dos alimentos e
minimizando o tempo de inatividade e o
desperdício

Redução de tarefas administrativas e
aprimoramento da cooperação entre
departamentos por meio da atomização de
informações, compartilhamento e
apresentação

Backup de todas as configurações do
processo automaticamente, permitindo que
os usuários redefinam as configurações
anteriores reduzindo a chance de erros de
produção devido a configurações incorretas

Controle dos processos localmente ou em
locais remotos por parte dos usuários por
meio de um sistema baseado na Web

Integração do tna intelli-sys iPS 3 em qualquer
linha de produção existente graças à sua
plataforma escalável, transparente e
econômica

BENEFÍCIOS

Equipamento ultra-inteligente e ferramenta de gerenciamento de desempenho da fábrica



RECURSOS-PADRAO

Tecnologia baseada em iOS com
interface/painel de fácil utilização
Sistema baseado na Web (Google
Chrome ou Apple Safari) para controle
local ou remoto
Compatível com CLP e PC
Sistema de relatórios de operações da
fábrica com dados históricos e em
tempo real
Notas de deslocamento/funcionalidade
de logbook
Funcionalidade de lembrete integrada
Armazenamento de receitas para trocas
rápidas e fáceis de produtos
Recurso de backup automático para
configurações de processo
Sensores de detecção de violação e
vazamento
Alarme “fora da tolerância” com função
de parada automática e relatório de
histórico de alarmes (configurado pelo
cliente)
Configurações de segurança
personalizadas para controlar
privilégios/níveis de gerenciamento de
usuários
Rastreamento da funcionalidade para
energia, descarte e eficiência da fábrica

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
batatas fritas
carne e aves
cereais
congelados
doces
laticínios
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

RECURSOS-OPCIONAIS

Conexão para sistemas de
terceiros
Sistema de monitoramento de
câmeras IP (transmissão MP4,
integrada ao tna intelli-sys iPS 3)
Biblioteca de PDFs incorporada
(para documentos, como manuais
de instruções, lista de peças de
reposição ou instruções de
limpeza)

ESPECIFICAÇÕES

tna intelli-sys® iPS 3

Navegadores da Web compatíveis Google Chrome e Safari

Dispositivos móveis compatíveis iPhone 5 instalado com iOS 9 e versões mais recentes iPad 2017 e versões mais recentes

Número de dispositivos Até 20 dispositivos com 5000 tags cada

Número de clientes Até 10 clientes remotos

Níveis de gerenciamento de usuários Até 3 níveis de usuário com vários usuários

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/carne-e-aves/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/laticinios/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/

