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Systemy zdalnego Systemy zdalnego 
monitorowania i monitorowania i 
diagnostyki maszyn diagnostyki maszyn 
oraz pojazdów oraz pojazdów 

Dla portów i terminali przeładunkowychDla portów i terminali przeładunkowych
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●   Zeus CoreZeus Core – urządzenia sterująco- – urządzenia sterująco-
diagnostyczne instalowane w diagnostyczne instalowane w 
pojazdach, wraz z oprogramowaniem pojazdach, wraz z oprogramowaniem 

●   Zeus ServerZeus Server  – serwerowe – serwerowe 
oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne, 
silnik bazodanowy do akwizycji silnik bazodanowy do akwizycji 
i archiwizacji danych, moduł integracji i archiwizacji danych, moduł integracji 
z istniejącymi systemami z istniejącymi systemami EAM, ERPEAM, ERP

●   Zeus ManagementZeus Management  Application Application – – 
aplikacja wykorzystująca aplikacja wykorzystująca 
standardową przeglądarkę standardową przeglądarkę 
internetową, umożliwia dostęp do internetową, umożliwia dostęp do 
danych o pojeździe niemalże z danych o pojeździe niemalże z 
dowolnego miejsca za pomocą dowolnego miejsca za pomocą 
komputera komputera PC, PC, czyczy smartfona smartfona
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JoystickJoystickJoystickJoystick

SensorsSensorsSensorsSensors

ZEUS MACHINE to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS. Stworzony z myślą o realizacji diagnostykiZEUS MACHINE to system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS. Stworzony z myślą o realizacji diagnostyki
 i zdalnego monitoringu maszyn i pojazdów specjalnych, takich jak: suwnice,ciągniki, ładowarki. Uwzględnia specyficzną i zdalnego monitoringu maszyn i pojazdów specjalnych, takich jak: suwnice,ciągniki, ładowarki. Uwzględnia specyficzną

  budowę, działanie i sposób eksplatacji monitorowanych pojazdów.budowę, działanie i sposób eksplatacji monitorowanych pojazdów.
System jest kompleksowym narzędziem integrującym funkcję zdalnej diagnostyki pojazduSystem jest kompleksowym narzędziem integrującym funkcję zdalnej diagnostyki pojazdu

 z mechanizmem zarządzania pracami serwisowymi. z mechanizmem zarządzania pracami serwisowymi.

ZEUS – Platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostykiZEUS – Platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostyki
 i zarządzania flotą maszyn oraz pojazdów  i zarządzania flotą maszyn oraz pojazdów 

Moduły dedykowane dla portów i terminali:Moduły dedykowane dla portów i terminali:

● Lokalizacja pojazdów i maszyn na placuLokalizacja pojazdów i maszyn na placu
● Kontrola i monitorowanie prawidłowego ciśnienia w kołach (TPMS)Kontrola i monitorowanie prawidłowego ciśnienia w kołach (TPMS)
● Zdalny podgląd pulpitu operatora "ZEUS EYE"Zdalny podgląd pulpitu operatora "ZEUS EYE"
● Monitorowanie parametrów i zdarzeń alarmowych silnika DIESELMonitorowanie parametrów i zdarzeń alarmowych silnika DIESEL
● Pomiar poziomu paliwaPomiar poziomu paliwa
● Zdalny odczyt liczników motogodzin/cyklów pracy podzespołów Zdalny odczyt liczników motogodzin/cyklów pracy podzespołów 

min. chwytni, bramy, falownikamin. chwytni, bramy, falownika
● Monitorowanie parametrów głównego sterownika PLCMonitorowanie parametrów głównego sterownika PLC
● Monitorowanie aktualnego obciążenia, wstrząsu, przyspieszeńMonitorowanie aktualnego obciążenia, wstrząsu, przyspieszeń
● Analiza ekonomicznej eksploatacjiAnaliza ekonomicznej eksploatacji
● Zdalny podgląd VIDEOZdalny podgląd VIDEO
● Kontrola dostępuKontrola dostępu
● Zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi Zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi 

"ZEUS e-Maintenance" "ZEUS e-Maintenance" 

        

Zeus CoreZeus Core

  Zeus ServerZeus Server  

Zeus Zeus 
ManagementManagement  
ApplicationApplication

Podstawowa konfiguracja systemu ZEUS MACHINE Podstawowa konfiguracja systemu ZEUS MACHINE 
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Modułowa budowa systemuModułowa budowa systemu

Uniwersalne narzędzie Uniwersalne narzędzie 
niezależne od producenta niezależne od producenta 
pojazdówpojazdów

Pełna kontrola i efektywne Pełna kontrola i efektywne 
zarządzanie flotą w czasie zarządzanie flotą w czasie 
rzeczywistymrzeczywistym

Zdalna konfiguracja i sterowanie Zdalna konfiguracja i sterowanie 
urządzeniami pokładowymiurządzeniami pokładowymi

Wygodne raportowanie i Wygodne raportowanie i 
analiza zarejestrowanych analiza zarejestrowanych 
danychdanych

Nowoczesne i efektywne Nowoczesne i efektywne 
zarządzanie zadaniami zarządzanie zadaniami 
serwisowymiserwisowymi

Pełna dokumentacja historii Pełna dokumentacja historii 
pojazdupojazdu

Możliwość integracji z Możliwość integracji z 
istniejącymi systemami klasy istniejącymi systemami klasy 
ERP, EAM, pocztą e-mailERP, EAM, pocztą e-mail

Dostęp z poziomu PC i Dostęp z poziomu PC i 
urządzeń mobilnychurządzeń mobilnych

System logowania z podziałem System logowania z podziałem 
użytkowników na grupy użytkowników na grupy 
i poziomy dostępui poziomy dostępu

Zalety platformy ZEUS:Zalety platformy ZEUS:

Kluczową cechą systemu ZEUS MACHINE jest elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Kluczową cechą systemu ZEUS MACHINE jest elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb 
klienta, z uwzględnieniem jego preferencji. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie, która pozwala na swobodną klienta, z uwzględnieniem jego preferencji. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie, która pozwala na swobodną 
konfigurację i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności. konfigurację i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności. 

Unikatowym rozwiązaniem jest połączenie zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdu z mechanizmem zarządzania Unikatowym rozwiązaniem jest połączenie zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdu z mechanizmem zarządzania 
pracami serwisowymi, zgodnie z dokumentacją i i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn i pojazdów. pracami serwisowymi, zgodnie z dokumentacją i i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn i pojazdów. 
Cała historia utrzymania dostępna jest w postaci elektronicznej książki pojazdu.Cała historia utrzymania dostępna jest w postaci elektronicznej książki pojazdu.
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E-mail:E-mail: office@llj.com.ploffice@llj.com.pl
Tel.:Tel.:  (48) 792-318-399(48) 792-318-399
Web:Web:  www.zeusplatform.plwww.zeusplatform.pl  
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