4.
0

MICO24:
el port d'entrada
a la indústria 4.0

MICO24
el port d’entrada
a la indústria 4.0

El primer pas per a la digitalització de la indústria és la
instal·lació de sensors per tal de capturar paràmetres
rellevants del procés de producció. La utilització de
l’última tecnologia en captura de dades, conjuntament
amb l’experiència i know-how de l’equip d’Effitronix, fan
del MICO24, el port d’entrada ideal a la Indústria 4.0, a
través del qual podrà conèixer en tot moment i des de
qualsevol lloc l’estat de funcionament de les màquines i
elements clau del seu procés i començar a beneficiar-se
dels avantatges competitius de la digitalització de la
planta.
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PC Control
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Control il·limitat d’elements i senyals
Sistema modular i escalable
PC Industrial
Possibilitat de comunicar amb altres
xarxes i equips

Quadre
màquines
3i4

Gateway

MICO24 Nano
- Fàcil i ràpida instal·lació
- Dimensions reduïdes
- Visualització, avisos i històric
directament al núvol
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