
Dzięki firmie Kraft Curing wszyscy czytelnicy 
ZBI mogą bezpłatnie pobrać niniejszy 
artykuł w formacie pdf. 
Można to zrobić wchodząc na stronę 
www.cpi-worldwide.com/channels/ 
kraft_curing, którą można również otworzyć  
w smartfonie skanując kod QR.

Interfejs Access Anywhere pozwala wyświetlić wszystkie 
dane graficzne, które zwyczajowo byłyby dostępne jedynie 
na ekranie komputera w zakładzie.

Interfejs Access Anywhere umożliwia podłączenie się  
do komory dojrzewania z dowolnego nowoczesnego urzą-
dzenia służącego do komunikacji, takiego jak komputer, 
tablet czy smartfon. Dzięki temu, użytkownicy mają w do-
wolnym momencie – także w domu czy w podróży – pełny 
dostęp do procesu dojrzewania wyrobów betonowych  
w zakładzie. Mogą zmieniać ustawienia, odczytywać  
i porównywać parametry procesu albo po prostu upewnić 
się, że wszystko przebiega bez zakłóceń. 
 
Interfejs Access Anywhere pozwala wyświetlić wszystkie dane 
graficzne, które zwyczajowo byłyby dostępne jedynie na ekra -
nie komputera w zakładzie, a także umożliwia użytkownikowi 
monitorowanie procesu dojrzewania wyrobów betonowych 
we wszystkich obszarach komory, łącznie z dopasowywaniem 
go, jak gdyby był on na miejscu w zakładzie.  
  
Za pomocą Access Anywhere, użytkownicy mogą sprawdzić, 
czy system dojrzewania działa zgodnie z wytycznymi i czy 
osiągane są wprowadzone wartości. W razie potrzeby, można 
zdalnie wprowadzić niezbędne korekty.  
  
W pierwszej kolejności Interfejs został opracowany z myślą  
o kierownikach produkcji, którzy odpowiadają za prawidłową 
pracę systemu dojrzewania i muszą zapewnić niezakłócony 
przebieg produkcji kolejnego dnia. Access Anywhere wspie-
ra też proces kontroli jakości. Zapisane w nim dane pomagają 
pracownikom w archiwizacji i tworzeniu analiz wykonywanych 
w celu spełnienia zarówno rosnących wymogów klienta, jak  
i krajowych norm.  
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Pełna kontrola przez cały czas

Kraft Curing Systems GmbH, 49699 Lindern, Niemcy

Kraft Curing Systems GmbH 
Mühlenberg 2, 49699 Lindern, Niemcy 
T +49 5957 96120, F +49 5957 961210 
info@kraftcuring.com, www.kraftcuring.com

WIĘCEJ INFORMACJI

Interfejs Access Anywhere umożliwia podłączenie się  
do komory dojrzewania z dowolnego nowoczesnego 
urządzenia służącego do komunikacji.


