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CORE
Connect • Observe • Report • Enhance

Cloud-baseret platform til 
overvågning af og fjernadgang til 
Kongskilde udstyr



CORE cloud-platformen giver dig mulighed for at overvåge alle 
dine Kongskilde udstyrsdata - hvor som helst i verden.

CORE - Dataindsamlingsskyen, hvor 
dine data kommer til live.

Få adgang til dit eget tilpassede 
CORE-dashboard gennem enhver 
browser 24/7. Overvåg dit udstyr 
visuelt, og sørg for, at alt kører 
problemfrit til enhver tid. 

Begynd at indsamle værdifulde data, 
der forenkler overblikket over dit 
udstyr og optimerer produktionen. 
Hvis der skulle ske noget, der skaber 
et stop i produktionen, har du adgang 
til historiske data og alarmer for at 
indsnævre dig til den bagvedliggende 
årsag.

Få adgang til data, der kan hjælpe 
med at forudsige levetiden af vigtigt 
udstyr, f.eks. lejer og motorer. Når alt 
kører optimalt, reduceres nedetiden i 
din produktion.

Cloud-baseret løsning

Udnyt skyens forcer i din 
produktion

Fjernovervågning af 
systemet

Overvåg systemer fra din 
browser hvor som helst og når 

som helst

Adgang til historiske data 

Få adgang til historiske data, 
målinger og alarmer



Forebyggende vedligeholdelse
Overvåg dit udstyrs effektivitet, og sørg for, at alt 
kører problemfrit. Effektiv serviceplanlægning 
sikrer højere produktionstid i og med at nedbrud 
undgås.

Live alarmmeddelelser

Modtag live-advarsler om errors og fejlniveauer 
via mail og SMS-besked.

 9 Alarmer

 9 Fejl

Live systemstatus
Overvågning af tryk, temperaturer og vibrationer med 
remote fejlfinding og support.

• Advarsler, tilstand, temperatur og 
sikkerhedsforanstaltninger ved overophedning af 
inverteren

• Motorens omdrejningsmoment, strømforbrug, 
temperatur og nødafbrydelse

• Temperaturmålepunkter for inverter, omgivelser, 
motorrum, filterdifferenstryk 

Remote adgang
CORE kan levere trådløse opdateringer og 
fjernadgang fra et hvilket som helst sted med det 
samme. Få adgang til CORE-dashboardet via en 
browserforbindelse døgnet rundt.

Remote adgang

Remote adgang til CORE giver Kongskilde Industries 
mulighed for at ændre indstillinger og installere 
softwareopdateringer fra hvor som helst.

• Fejlfinding og support på afstand

• Justering og tænd/sluk af udstyr på afstand 

Over-the-Air trådløse opdateringer

Kongskildes udstyr kan sagtens være i drift i årtier. 
Over-the-air softwareopdateringer kan gennemføres 
flere år efter, at Kongskilde-løsningen er blevet 
installeret.

Nye funktioner leveres eksternt over-the-air, såsom

• Fjernadgang til konfigurerbart interface. 

Sikker gateway

Brugerne får fjernadgang til deres CORE-platform ved 
hjælp af en industriel IoT-gateway, der opfylder alle 
sikkerhedsstandarder.

Vigtigste fordele
• Mulighed for at forudsige og undgå nedbrud 

eller produktionsstop.

• Forebyggelse af unødigt slid på udstyret.

• Eliminering af behovet for, at serviceteknikere 
skal være i direkte kontakt med maskinerne for 
at foretage fejlfinding

• Gør det muligt at reagere hurtigt på kritiske 
problemer.

• Optimering af serviceintervaller og systemets 
ydeevne.

• Enkelt komplet overblik.

Funktioner



Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø 
Tlf.: +45 7217 6050
industry@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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Hos Kongskilde Industries har vi specialister 
rundt om i verden, som er klar til at yde 
support og holde dine systemer kørende. 

Vores dygtige medarbejdere og ingeniører, 
med over 70 års uvurderlig erfaring inden 
for pneumatiske systemer, er klar til at 
supportere dig.

Vi tilbyder reservedele og vedligeholdelse 

udført af uddannede teknikere samt 
forebyggende vedligeholdelsesprogrammer 
og systemreparationer. 

Tag fat i os allerede i dag, og opdag, hvad 
luftens kraft kan gøre for din virksomhed.

Global teknisk support


