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Penye makinası E 80 06

Ring iplik eğirme makinası 15

71°C'ye kadar yükselen 
ana motor sıcaklığı

Limitleri aşan 
motor sıcaklığı 
ve titreşim

· Motor kanatçıklarında hav birikimi 
olup olmadığını kontrol edin
· Motor yataklarının durumunu kontrol edin
· Yağlama maddesinin durumunu kontrol edin
· Ana tahrik kayış gerginliğini, tahrik 
kayışının hizalamasını 
ve durumunu kontrol edin

Tavsiye edilen işlemler

İŞLEM LISTESI

UYARI

LENNND

Akıllı Dijital Bakım

UPtime

KKKKLIMMAA

Müşteri Değerleri:
• Artırılmış verimlilik ve kullanım ömrü
• Planlanmayan çalışmama süresinde önemli 

ölçüde azalma
• Daha düşük genel bakım ve muayene maliyetleri
• Üretimde kalite ve sürdürülebilirlik
• Bakım faaliyetlerinde tam şeff afl ık

Aft er Sales
UPtime



After Sales

KORUYUCU BAKIM

UPtime, bakım modelini tamir ve değişim yerine tahmin ve ön-
görme şekline değiştirir. Bakıma disiplinli bir yaklaşım getiren 
bu sistemin avantajları şunlardır:
• Makina verimliliğini artırır
• Planlanmayan çalışmama süresini önemli ölçüde azaltır
• Genel bakım ve muayene maliyetlerini düşürür
• Kaynakların akıllı bir şekilde tahsis edilmesine imkan tanır
• Bakım faaliyetlerinde tam şeffaflık
• Çıktının kalitesini ve tutarlılığını geliştirir
• Makina arızasından kaçınmanın yanı sıra makina bileşenle-

rinin kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarır

UPtime

UPtime nasıl çalışır?

ZİNCİRLEME BAKIM STRATEJİSİ

Uygun bir bakım stratejisi, bir fabrikanın toplam üretim ka-
pasitesi ve uzun dönemli başarısı icin vazgeçilmez anahtarı-
dır. Buradaki asıl sorun üretim verimliliğinde etkisi olan tüm 
makinaları birbirine uyumlu bir şekilde bağlamaktır. UPtime,  
Gerek Rieter’den gerekse başka tedarikçilerce üretilmiş ekip-
manların bakım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlan-
mıştır. UPtime’a bağlanacak makine ve ekipmanlar, hangi ba-
kımın ne zaman ihtiyaç duyulacağını size bildirebilmektedir.

UPtime, bakım işlemlerinize getirdiği yapay zeka sayesinde performans açısından kritik verileri analiz eder, anormallikleri ve te-
mel sebeplerini tespit eder ve arızaları önceden tahmin eder. Bu uzman sistem sayesinde geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki ba-
kım işlerine dair net bir görüş elde edin.

ÖNGÖRÜCÜ BAKIM

UPtime, bakımın ne zamana yapılacağını tahmin etmek ama-
cıyla temel data analizi ve makina öğrenim algoritmaları ara-
sındaki doğru etkileşimden faydalanır. Arızayla ilişkili belirli 
davranış kalıplarını ve sinyalleri algılamak için geçmişteki ve 
gerçek zamanlı verileri yakalar. Bu gibi kalıplar oluştuğunda 
yüksek ihtimalle arıza meydana geleceğini öngörerek erken-
den bir uyarı verir. Toplanan veri miktarı modelin hassasiye-
tini artırmak için kullanılır, böylece UPtime'ın öngörücü per-
formansı iyileştirilir.
  

UPtime Master ve Sensör Yoğunlaştırıcılar, ekipmana kurulur1

Arızayı öngörmek üzere büyük veri analizi ve algoritmalar kullanan kendiliğinden öğrenme sistemi4

Sensörler, önemli özellikler hakkında gerçek zamanlı veri akışı sağlar2

Gelecekte gerekli olabilecek bakıma yönelik proaktif uyarı bildirimi5

Veri izleme ve alarm bildirimi, ekipmanın düzgün şekilde çalışmasını sağlar3

Bakım, sorun bildirim sistemi aracılığıyla düzenlenip programlanabilir6

Bağlı  
makinalar

Veri izleme (uzaktan) 
ve alarm bildirim

Öngörücü analiz 
ve uyarılar

Sistematik koruyucu 
bakım
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UZMAN SİSTEM

UPtime, tüm önemli bilgileri tek seferde görüntüleyen kullanıcı 
dostu bir arabirime sahiptir. Anında harekete geçmek için sis-
tem içerisinde alarmlardan izleme ve bakım işlemlerine kadar 
kolayca gezinebilirsiniz.

1

2

3

4

Alarm bölümü, net önlemler ve görevler ile birlikte tüm 
alarm bildirimlerine yönelik ayrıntılı durum bilgisi sağ-
lar. Akıllı sorun bildirim sistemi sayesinde geçmişteki ve 
güncel alarmlar görüntülenebilir ve bunların durumu ko-
layca izlenebilir.
Koruyucu bakım alanı, takvim görünümünde sistem ta-
rafından tanımlanan tüm günlük görevleri gösterir. Eski 
bakım geçmişi de sunulur.
Öngörücü alarm bölgesi, gelecekte gerçekleşebilecek po-
tansiyel arızalara ve planlanmayan çalışmama sürelerini 
öngörme olasılıklarına dair bir liste görüntüler.
İzleme bölümü, devam eden alarmlar ve belirli bir zaman-
da uygulanan bakım hakkında rapor sunar. Ayrıca kg ba-
şına üretim, kullanım, verimlilik veya hava tüketimi gibi 
önemli performans göstergelerini görselleştirir.

Tüm önemli bilgiler, alarmlar (1), bakım (2) ve izleme (3) tek bir 
bakışta sunulur

Güncel ve geçmişteki alarm bildirimlerine genel bakış

Günlük bakım programı

Net uygulama talimatları
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Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla il-
gili tüm veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. 
Rieter daha önceden bilgi vermeksizin değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. Rieter sistemleri ve Rieter 
yenilikleri birçok sanayi ülkesinde patentlerle ko-
runmaktadır.
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