
CONTROLE AS1
CONTROLES E SISTEMAS DE CONTROLE 
USINAS DE ASFALTO

SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO E SOFTWARE
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ISV / Software Solutions
Business Process and Integration
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INOVAÇÃO E QUALIDADE 
COMO BASE  
PARA O FUTURO
A maximização da produtividade é o desafio central no ambiente económico de hoje. 
A inovadora tecnologia de controle e a informática tornaram-se num fator decisivo 
de concorrência na área do processamento de materiais. Além da produtividade, 
influenciam de forma considerável a qualidade dos materiais produzidos e a 
disponibilidade das usinas.

A tecnologia de processos comprovada no mundo inteiro acompanhada de tecnologias 
pioneiras e uma parceria durante todo o ciclo de vida do produto são os pilares do trabalho 
diário da Ammann. Juntamente com os clientes, a Ammann é, desde há décadas,  
capaz de implementar sempre soluções práticas e inovadoras. O contínuo desenvolvimento 
dos sistemas Ammann e os serviços reconhecidos protegem os investimentos efetuados.

A Ammann fornece, o controle para os processos reais para usinas de asfalto e concreto,  
bem como usinas de processamento de brita e cascalho, uma gama de produtos interessante 
para o suporte dos processos operacionais de hoje e de amanhã, passando até pelas 

soluções em rede.
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CONTROLE AS1

O SISTEMA DE FIELDBUS  
GARANTIA PARA O TRANSPORTE 
CONFIÁVEL DE SINAIS 
O sistema de fieldbus comprovado conquista através da sua 
robustez e confiabilidade em trabalhos difíceis. As falhas 
podem ser detetadas e eliminadas de forma eficiente  
com as ferramentas de diagnóstico também através do 
suporte remoto. 

OS ELEMENTOS DE CARGA  
DESENVOLVIDOS PARA TRABALHOS  
DIFÍCEIS, 24 HORAS POR DIA 
Os elementos de carga devem resistir aos mais elevados 
esforços, 24 horas por dia. A Ammann utiliza, por isso, 
exclusivamente componentes de qualidade comprovados e 
disponíveis no mundo inteiro de fabricantes de renome. 

O conceito de sistema as1 eficiente e avançado é composto pelo comprovado software as1 e pelo hardware 
industrial condizente. O ambiente de computação as1 foi desenvolvido e testado especificamente para o uso 
em um ambiente difícil. A capacidade de rede é também importante: Os clientes beneficiam de configurações 
flexíveis do posto de trabalho e conexões em rede na administração.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Funcionalidade abrangente do sistema

• Fácil de aprender em pouco tempo

• Operação segura 

• Conceito comprovado de fieldbus e elementos de 
carga com o máximo de confiabilidade

• Organização profissional de hotline e assistência, 
operacional no mundo inteiro

EFICIENTE, SEGURO DE OPERAR E COMPROVADO NO MUNDO INTEIRO

HOTLINE E ASSISTÊNCIA  
DISPONIBILIDADE DAS USINAS GARANTIDAS 
As falhas eletromecânicas podem ser localizadas de forma 
eficiente pelo próprio pessoal técnico com a ajuda dos 
esquemas elétricos e das ferramentas de diagnóstico as1. 
A competente hotline da Ammann pode intervir na usina, em 
qualquer altura, para o apoio ao diagnóstico de erros ou para 
fins de manutenção. Os meios modernos da telecomunicação 
aumentam a disponibilidade das usinas e reduzem operações 
caras no local.
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« O maior ponto forte do  
controle de processo as1 
consiste na tecnologia de 
processos implementada 
de forma detalhada,  
na operação simples e na 
ampliabilidade posterior.»
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CONFIGURAÇÕES AS1  
DO POSTO DE TRABALHO

Usinas gravimétricas Usina de asfalto

Usina de asfalto contínua

Usina de asfalto contínua

VISTA DO PROCESSO DIVIDIDO

VISTA DE TODO O PROCESSO
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ABRANGENTE E COM MUITOS MEIOS AUXILIARES ÚTEIS PARA O TRABALHO DIÁRIO

VISÃO GERAL DAS  
FUNCIONALIDADES AS1

• Número ilimitado de receitas de dosagem a frio

• Controle de partida progressivo para um tapete de 
materiais e uma função automática de avanço de areia

• Ajuste total ou individual das participações do dosador na 
produção atual

• Atribuição e seleção arbitrária de muitos materiais,  
incl. curva de calibração por dosador

• Os dosadores volumétricos e gravimétricos podem  
ser combinados

• Visualizações comutáveis para o dosador com um clique  
do mouse (participação / capacidade / quantidade / rotação)

• Assistente de calibração para a calibração fácil  
(incl. linearização)

• Representação dinâmica do tapete de material  
nas esteiras transportadoras

Exemplos da gama de opções

• Descarregamento automática das esteiras transportadoras

• Medição do nível de enchimento

• Alimentação de silos bunker 

• Controle de qualquer queimador

• Sistema automático de partida e extensão dos 
queimadores totalmente automático (configurável)

• Regulagem automática dos queimadores para uma 
temperatura constante dos minerais

• Regulagem automática da pressão negativa do tambor

• Monitoramento da temperatura do material,  
do gás bruto e do gás puro

• Indicação da tendência da temperatura do material

• Diagnóstico dos queimadores através da indicação 
da tendência e indicação do estado atual do sistema 
automático de combustão

• Controle de qualquer marca de filtro

• Monitoramento do ponto de condensação

• Compensação automática do material de enchimento

Exemplos da gama de opções

• Limpeza dependente da pressão diferencial

• Prognóstico Consumo de combustível/energia 
(monitoramento do pico de carga)

• Botão único Secagem

DOSADOR A FRIO
SECAGEM  
E DESPOEIRAMENTO
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• Comando automático do silo de carga

• Bloqueio da alimentação do silo através do conteúdo  
do silo

• Comutação livremente programável para o silo seguinte,  
caso o silo de destino esteja cheio

• Integração dos aquecimentos e indicação  
da temperatura de carga

Exemplos da gama de opções

• Balança de silos para o cálculo do conteúdo no silo de 
carga em conjunto com uma balança de plataforma

• Lista de produção para processamento sucessivo  
de várias produções

• Apoio de diferentes sistemas de dosagem

• Correção dinâmica do funcionamento por inércia com base 
na medição dinâmica do fluxo para todos os componentes

• Autocorreção com autoaprendizagem dos parâmetros do 
funcionamento por inércia

• Função automática de otimização da relação  
agregado-asfalto

• Ponto de comutação dinâmico Dosagem grossa-fina para os 
melhores resultados de pesagem de pequenas quantidades

• Função automática de tara para todas as balanças

• Mudança de silo em caso de falta de material na  
produção atual

• Possibilidade de pesagem paralela

• Registro detalhado e  
monitoramento da tolerância (parametrizável)

• Assistente simples para calibração das balanças

• Processo de mistura livremente programável 
(sequência de pesagem / esvaziamento das balanças)

• Seleção direta das receitas através da lista de seleção

• Troca de receitas «on the fly»

• Redução de lotes automática durante a fase de aquecimento

Exemplos da gama de opções

• Sistema de mistura de várias fases

• Calculador de quantidades necessárias

• Integração completa do sistema de reservatórios de 
asfalto eletricamente aquecido (enchimento, circulação, 
recirculação, mistura, bombeamento)

• Regulação da temperatura

• Indicação da temperatura e conteúdo

• Temporizador integrado e livremente programável  
para todos os aquecimentos

• Monitoramento da entrega e registro do betume

PESAR E 
MISTURAR

PARQUE DE 
RESERVATÓRIOS  
DE BETUME

SILO DE CARGA
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• Visualização clara e compreensível do processo em tempo real

• Estado geral da usina reconhecível a qualquer momento  
em um relance

• Produção de misturas completamente automatizada

• Operações manuais possíveis a qualquer momento

• Possibilidade de escolha de diferentes modos de operação 
(operação de reparo, operação manual, operação automática)

• Ampliável a vários postos de trabalho

• Vasta gama de idiomas disponíveis para sua escolha

• Mensagens de informação e de falha em texto claro

• Inúmeros parâmetros relacionados com o objeto para o ajuste 
e otimização da usina

• Backup integrado de soluções

• Manual online do usuário

• Registro de lotes e registro total de lotes (torre de mistura / dosador a frio)

• Estatísticas de produção e de componentes

• Relatórios de desempenho (secagem / torre de mistura)

• Relatórios diários

• Relatórios dos contadores de eventos (horas de funcionamento, etc.)

• Relatório dos equipamentos para uma documentação fácil das usinas

• Otimização da usina, diagnóstico de falhas e  
manutenção remota

• Diagramas de tendência configuráveis para o 
monitoramento e otimização da usina

• Osciloscópio integrado

• Procura eficiente de falhas através do fieldbus das 
ferramentas de diagnóstico

• Amplo registro de eventos

• Contador de eventos relacionado com o objeto  
(por ex. horas, caudal, ativações, etc.)

• Registro de mensagens de falha

• Esquemas de circuitos diretamente acessíveis

• Acesso à manutenção remota e diagnóstico pela Internet

• Intrusão automática na plataforma de manutenção da 
Ammann e apoio competente através  
da equipe da hotline

RELATÓRIOS

MANUSEIO E 
OPERAÇÃO

DIAGNÓSTICO DE ERROS, 
ASSISTÊNCIA E APOIO
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MÓDULOS ADICIONAIS AS1
O CONTROLE É CAPAZ DE MUITO MAIS

ADIÇÃO DINÂMICA DE 
MATERIAL RECICLADO 
(RAP) AS1
Alteração do percentual de material 
reciclado com adaptação automática 
de receitas durante a produção

AS1 ECOVIEW
Fornece informações sobre o 
modo de operação ecológico 
na usina de mistura e indica as 
tendências

PICO DE CARGA AS1 (PLM)
Apoia eficientemente na 
prevenção de potências de  
picos de curta duração

SISTEMA DE  
PESAGEM AS1
A operação das balanças de plata-
forma integrada de forma perfeita  
na disposição de encomendas as1 

TERMINAL DE  
MOTORISTAS AS1
O seu cliente escolhe

AS1 INTEGRATED  
MAINTENANCE  
MANAGEMENT (IMM)
Apoia no planejamento dos traba-
lhos de manutenção necessários

INTERFACE DE  
DADOS AS1
Atualmente, os dados são 
necessários nas mais  
variadas formas

ARQUIVO DE  
DOCUMENTOS AS1
Os protocolos e estatísticas 
predefinidas são convertidas 
automaticamente em arquivos PDF e 
memorizados de forma ordenada

AS1 LABORATORY DATA 
EXCHANGE (LDE)
Controle de qualidade integrada  
(usinas de asfalto e concreto)

AS1 QUALIVIEW
Ajuda a localizar as fontes de  
erro e a aumentar a qualidade  
da mistura

AS1 SUPERVISOR VIEW
O relatório pontual

PLANEJAMENTO DE  
AMOSTRAS (PSS) AS1
Qualidade testada

AS1 EXCEL ADDIN
Indispensável para avaliações 
detalhadas de dados as1 em Excel

AS1 LOADOUT
Para o carregamento 
automatizado dos veículos  
de transporte com proteção  
contra sobrecarga

AS1 TRAFFIC  
CONTROL (TC)
Quem é o seguinte
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QUEM É O SEGUINTE 
Podem ser integradas telas grandes alfanuméricas para a 
sinalização da sequência de carga.

AS1 LOADOUT
AS1 TRAFFIC  
CONTROL (TC)

ATINGE O CARREGAMENTO CORRETO 
O módulo as1 Loadout é o complemento lógico do controle 
da produção as1. A vista ampliada dos silos de mistura fornece 
informações adicionais, como por exemplo registro da hora do 
último enchimento e remoção, conteúdo do silo (quantidade e 
artigos) e última quantidade de entrega.  
A indicação é feita na tela principal ou em uma tela secundária 
ou, opcionalmente, até no próprio posto de trabalho pelo 
encarregado do carregamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Tela grande dos silos de carga em uma vista 

separada com informações adicionais

• O carregamento eficiente e seguro cria  
benefícios de custo e clientes satisfeitos

• Maior segurança graças ao monitoramento da  
tara integrado e proteção contra sobrecarga  
dos veículos

• Cálculo automático do nível de enchimento  
dos silos de mistura

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Menor comunicação por rádio

• Indicação automática da informação dos silos  
e caminhões

• Nenhum engarrafamento antes da balança  
de plataforma

• Sequência otimizada dos processos
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AUTOMATICAMENTE PARA O GUIA  
DE REMESSA 
Com o sistema de pesagem de caminhões as1 podese 
criar pedidos de pesagem, pesar veículos e criar guias de 
remessa. Através da transferência de dados, os dados das 
guias de remessa podem ser transferidos eletronicamente 
para a faturação, o que reduz consideravelmente o trabalho 
administrativo. O sistema de pesagem de caminhões  
pode ser operado de forma autónoma ou em combinação 
com o sistema Loadout as1 integrado em um controle  
de processo as1. Desta forma, é possível utilizar  
preciosas sinergias.

O SEU CLIENTE ESCOLHE 
Conforme a necessidade do cliente, o sistema pode ser 
complementado com um sistema de identificação de cartões 
no touchscreen para um alívio ainda maior do encarregado 
das misturas.

SISTEMA DE 
PESAGEM AS1

TERMINAL DE 
MOTORISTAS AS1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Gerenciamento integrado de dados mestre

• Criação direta de guias de remessa

• Estatística integrada de entregas

• Completamente integrado no sistema  
de controle as1

• Redução dos custos administrativos graças a uma 
transferência de dados eletrónica para o sistema 
de compensação

• Proteção contra sobrecarga em combinação com o  
sistema Loadout as1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Sequência otimizada dos processos

• Menor comunicação por rádio

• Disponível com cartões RFID e códigos PIN

• Auto registro aquando da chegada à usina

• Disponível com impressora de tickets em 
combinação com o sistema de pesagem as1
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ADIÇÃO DINÂMICA DE 
MATERIAL RECICLADO 
(RAP) AS1 AS1 ECOVIEW

DIFERENTES PERCENTUAIS DE MATERIAL 
RECICLADOCOM UMA RECEITA 
O reaproveitamento de asfalto recuperado poupa os  
recursos naturais, trazendo também um benefício económico. 
Com o módulo as1 «Adição dinâmica de material reciclado», 
você altera os percentuais de material reciclado de forma  
simples, com base nas necessidades durante a produção atual.

DUAS POSSIBILIDADES DE COMPENSAÇÃO 
COMPENSAÇÃO QUANTITATIVA
A correção do material virgem é feita com base na  
quantidade e na composição do material reciclado.

COMPENSAÇÃO QUALITATIVO
A correção do material virgem é feita com base na 
quantidade e na composição do material reciclado e 
cumprindo a especificação RuK (com base nas fórmulas 
mencionadas na norma EN13108).

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA QUE SE VÊ 
O módulo adicional EcoView demonstra como a usina 
de mistura produz de forma energeticamente eficiente. 
Os dados de energia são registrados continuamente e 
representados em uma tela simples para serem visualizados 
pelo encarregado das misturas. 
 
A EcoView fornece de forma simples informações sobre 
o consumo de energia, os custos de energia e os valores 
de emissão de CO₂ referentes a uma tonelada de mistura 
produzida. Com a representação, em comparação com o 
passado ou com valores-alvo explicitamente definidos, 
 é possível reconhecer tendências e a necessidade de agir. 
 
A EcoView sensibiliza e promove um modo de operação da 
usina de mistura otimizado em termos energéticos e ajuda a 
detetar e a eliminar desperdícios de energia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• O assistente integrado guia-o ao longo  

da entrada da receita

• Uma receita é suficiente para  
diferentes percentuais de material reciclado

• Alteração dos percentuais de material reciclado 
através do controle deslizante na produção atual

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Visualização simples para o encarregado das 

misturas sobre o seu modo de operação atual  
da usina

• Representação dos valores característicos mais 
importantes e comparação com valores padrão  
ou empíricos

• Determinação dos valores de CO₂ emitidos

• Determinação dos custos de energia resultantes



14

PICO DE  
CARGA AS1 (PLM)

GERENCIAMENTO DOS PICOS DE CARGA 
Para certas fontes de energia, o preço da energia é composto 
por um preço do quilowatt-hora e um preço do quilowatt. 
No caso deste último, normalmente, o pico de carga medido 
determina a tarifa. O proprietário da usina está assim 
interessado em manter o pico de carga referido o mais  
baixo possível. 
 
O módulo as1 Gerenciamento dos picos de carga apoia 
eficientemente o encarregado das misturas na prevenção 
de potências de picos através da medição contínua e da 
visualização do pico de carga, da comparação com o valor 
crítico e da previsão do momento de um possível excesso 
do valor limite. Além disso, é possível desligar consumidores 
(por ex. aquecimentos) de forma automática e gradual. 
 
O módulo as1 Gerenciamento dos picos de carga enfileirase 
perfeitamente nos módulos Eco as1 e está disponível para as 
fontes de energia eletricidade e gás.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Prevenção de potências de picos de curta  

duração e dispendiosos

• Função de prognóstico

• Desligamento automatizado de consumidores

AS1 EXCEL ADDIN

INDISPENSÁVEL PARA AVALIAÇÕES 
DETALHADAS DE DADOS AS1 EM EXCEL 
Como complemento da vasta gama dos relatórios padrão 
as1, a Ammann fornece um AddIn para Excel para outras 
avaliações. Esta ferramenta genial torna o seu Excel adequado 
ao as1. Deste modo, os dados de consultas definidas podem 
ser importados para o Excel e processados ao seu gosto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• A partir da vasta recolha de dados as1, você pode 

importar e avaliar dados para o Excel, com base 
nas suas necessidades

• Você pode complementar de forma perfeita os 
novos dados a qualquer momento com um clique 
do mouse

• Uma ferramenta eficaz para as suas avaliações 
individuais em numa ferramenta de confiança
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AS1 INTEGRATED  
MAINTENANCE  
MANAGEMENT (IMM)

AS1 LABORATORY  
DATA EXCHANGE (LDE)

MANUTENÇÃO EM ATRASO? 
O módulo IMM as1 apoia o pessoal no planejamento dos 
trabalhos de manutenção necessários na usina de mistura.  
O módulo permite registar quaisquer trabalhos de 
manutenção e estruturá-los como quiser. Apoia não só os 
trabalhos de manutenção segundo calendários fixos, mas 
também os trabalhos baseados em eventos, os quais são 
planejados de forma automatizada, devido às horas de 
funcionamento ou às quantidades de materiais processadas 
na usina. Para cada um dos trabalhos de manutenção é 
possível registrar documentos, tais como instruções de 
trabalho ou até mesmo sequências curtas de vídeo.

CONTROLE DE QUALIDADE INTEGRADA 
No meio da agitação do trabalho diário na usina de 
mistura, a coleta de amostras e o controle de qualidade são 
obrigações difíceis. Os processos integrados e automáticos 
entre o laboratório e a usina de mistura minimizam o esforço 
necessário e aumentam a qualidade e a eficiência  
destes processos.  
 
A interface padronizada Laboratory Data Exchange (LDE) 
integra a sua usina de asfalto ou concreto no sistema  
do laboratório.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Planejamento de trabalhos cíclicos de manutenção

• Planejamento de trabalhos de manutenção 
baseados em eventos

• Listas de trabalhos de manutenção pendentes

• Registro dos custos dos trabalhos de  
manutenção a executar

• Registro de instruções de trabalho  
detalhadas e multimídia

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Transmissão automática de receitas entre o  

laboratório e a usina de mistura

• Transmissão direta de recomendações relacionadas 
com a qualidade do laboratório para o controle  
da usina

• Análise dos dados de produção pelos assistentes 
do laboratório sem atrasos

• Planejamento integrado de inspeções de acordo 
com a EN 13108 e a EN 206

• Lembrete automático de recolha de amostras na 
usina em combinação com o planejamento de 
amostras as1
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AS1  
SUPERVISOR VIEW AS1 QUALIVIEW

O RELATÓRIO PONTUAL 
A as1 Supervisor View representa de forma clara e detalhada 
a variedade de dados de produção numa vista única e bem 
estruturada. À primeira vista fica imediatamente clara a 
quantidade de produto produzida e qual o percentual de 
material reciclado utilizado para tal. Através da identificação 
colorida adicional, a divisão por categorias de receitas é 
muito clara. Além disso, as divergências nas características de 
qualidade do produto são reconhecidas de imediato por meio 
de gráficos. Um clique no mouse é suficiente para conseguir 
verificar de forma mais profunda os lotes individuais.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Indicação em tempo real do registro de lotes  

da produção atual

• Visão geral das quantidades de mistura no  
intervalo de tempo selecionado

• Visão geral dos dados relacionados com  
a qualidade

• Visão geral das quantidades de material  
reciclado utilizadas

RELATÓRIO DE QUALIDADE IMEDIATO 
O módulo cria um relatório de qualidade, no qual as divergências 
na qualidade da mistura são indicadas para cada um dos 
componentes de um lote. Com esta representação gráfica 
pode-se avaliar não só as produções únicas como também as 
produções múltiplas da mesma receita. Estas informações ajudam 
a determinar a qualidade baseada nos valores de medição, 
podendo ser avaliadas imediatamente após a produção sem ser 
necessário aguardar pelos resultados da análise do laboratório.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Avaliação dos dados do registro de produção

• Relatório gráfico por componente

• Avaliação com base em normas de qualidade 
definidas pelo usuário
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CONEXÃO ENCONTRADA
Atualmente, os dados são necessários nas mais  
variadas formas. A Ammann fornece uma ampla interface 
de dados, a qual não deixa mais desejos por cumprir.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Para sistemas ERP, de faturamento,  

de laboratórios, entre outros.

• Formato aberto de dados XML

• Dados operacionais e de produção

• Sincronização de dados mestre  
(por ex. receitas, encomendas, produtos, etc.)

CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE PDFS 
Os protocolos e estatísticas predefinidas são convertidas 
automaticamente em arquivos PDF e memorizados de forma 
ordenada. Podem ser encontrados, impressos ou memorizados 
em um dispositivo externo a qualquer momento, de forma 
cómoda e rápida, com a aplicação WEB integrada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Conversão automática dos registros de produção  

em arquivos PDF

• Geração automática de estatísticas periódicas  
em arquivos PDF

• Memorização organizada dos arquivos gerados

• Opções de busca eficientes

INTERFACE  
DE DADOS AS1

ARQUIVO DE 
DOCUMENTOS AS1
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COLETA DE AMOSTRAS EM ATRASO? 
A EN-13108-21 «Controle da produção interno» prevê o 
monitoramento da qualidade da mistura através de um plano 
de amostragem abrangente. Partido do nível de cumprimento 
atual, o encarregado das misturas é direcionado para uma 
coleta de amostras pendente e os registros necessários  
são automaticamente criados. Graças ao apoio fornecido 
pelo módulo do software, o encarregado das misturas pode 
concentrar-se nas suas  tarefas principais.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Atribuição de receitas a classes

• Indicação do atual nível de cumprimento operacional

• Alerta do encarregado das misturas em caso de  
recolha de amostras em atraso

• Criação automática do pedido do laboratório

• Documentação completa dos testes de conformidade

PLANEJAMENTO DE 
AMOSTRAS AS1 – 
QUALIDADE TESTADA
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BUSINESS  
INTELLIGENCE 

GERENCIAMENTO 
DE PEDIDOS

INDEPENDENTE  
DE PLATAFORMAS

INDEPENDENTE  
DE DISPOSITIVOS 

ARQUIVO DE 
DOCUMENTOS 

Com o Q Plant é possível para o operador da planta, agrupar 
as informações relevantes da sua unidade de controle da usina 
as1, ao sistema de pesagem as1 ou ao processamento de pedido 
as1 em uma plataforma. O Q Plant conecta logicamente essas 
informações e as torna fáceis e compreensíveis. 

Com o Q Plant, informações importantes, dependendo do nível 
de expansão do as1, estão disponíveis rapidamente (por exemplo, 
dados operacionais e de produção, pedidos de clientes, status de 
entrega e produção de canteiros de obras individuais, etc.).

Os documentos PDF criados pelo as1, como logs de produção, 
estatísticas de componentes e outros, ficam disponíveis para 
uso posterior com o toque de um botão. Graças às modernas 
tecnologias web e a uma arquitetura de software avançada,  
o Q Plant pode ser utilizado sem instalação de um aplicação em 
cada um dos terminais com navegador web compatível.

Pré-requisito para o Q Plant Agent é um contrato correspondente com Q Point.
Disponibilidade e mais informações em

DESTAQUES
• Business Intelligence com análises de dados

• Painel de instrumentos com os valores característicos 
mais importantes para o gerenciamento de usinas  
e corporativo

• Disponibilização de relatórios com base na procura  
e temporizada

• Arquivamento a longo prazo dos registros de 
produção ou da documentação das guias de remessa

• Alta disponibilidade de dados na nuvem

• Interface para diversos produtos de software  
de 3.ospara o planejamento do local de construção 
(Q Point)

SOLUÇÃO NUVEM AS1
GERENCIAMENTO MÓVEL DE USINAS DE MISTURA NA ERA DIGITAL

Com o módulo de software «Q Plant Agent», o as1 é conectado à solução em nuvem Q Plant da empresa Q Point. 
Este módulo permite a transferência de protocolos de produção e estatísticas de produção como PDF para  
a nuvem. Para usinas com processamento de pedido as1 ou sistema de pesagem as1, as guias de remessa também 
são transferidas. Ao mesmo tempo, dados de produção e operação selecionados são transferidos. Esses dados  
são preparados conforme necessário e podem ser visualizados no site da Q Plant e, é claro, a qualquer momento e 
em qualquer lugar.

Painel de instrumentos Q Plant Arquivo de documentos Q Plant
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CONTROLES AS1 
RETROFIT
A PONTE PARA O FUTURO

Em muitos casos, os controles de usinas tecnicamente 
obsoletos já não cumprem os atuais requisitos no que 
diz respeito à disponibilidade de peças de reposição, 
a segurança operacional, conforto de operação e à 
rastreabilidade dos produtos produzidos. A Ammann 
sabe exatamente quais as necessidades dos clientes em 
termos de uma renovação parcial ou completa dos con-
troles de processo e fornece uma vasta gama de pacotes 
de conversão correspondentes. O grande número de 
projetos de conversão realizados em usinas da Ammann, 
como também em marcas de terceiros, comprova de 
forma muito impressionante o extenso know-how em 
termos de conversão. Tempos reduzidos de conversão e 
adaptabilidade máxima, mas também possibilidades de 
expansão modulares e orientadas para as necessidades 
são as características centrais dos conceitos de  
conversão as1 orientadas para o futuro da Ammann.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• A adaptabilidade e a modularidade do as1 é ideal para 

a conversão de qualquer tipo de usinas de mistura

• Visualização fácil de compreender e totalmente 
gráfica

• Operação simples, rapidamente fácil de aprender  
e moderna com mouse e teclado

• Produção de misturas qualitativamente perfeita graças 
a uma tecnologia de processos implementada  
de forma detalhada

• Inúmeras estatísticas e análises para garantia  
da qualidade

• Manutenção remota através da Internet

• Assistência e apoio eficientes

• Expansão flexível e orientada para as necessidades 
possível em qualquer altura

• Tempos rápidos de conversão graças  
a interfaces pré-fabricadas

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE CONVERSÃO  
A SOLUÇÃO CERTA PARA CADA NECESSIDADE 
A Ammann fornece soluções para a conversão em controles 
as1 modernos da Ammann para as suas próprias usinas e  
para as usinas de outros fabricantes.



21

PESAGEM / MISTURA – KITS DE CONVERSÃO  
KITS DE CONVERSÃO PARA USINAS DE 
TODOS OS FABRICANTES
Este kit de conversão abrange a automatização da 
área Pesagem / Mistura. Em condições interessantes, os 
proprietários das usinas podem cumprir os requisitos atuais 
nas áreas da produção, estatística e garantia da qualidade  
e estão preparados para o futuro.

KIT DE CONVERSÃO AS20 DA AMMANN 
Para os controles AS20 comprovados da Ammann é possível 
recorrer a um kit de conversão pré-configurado composto 
pelo sistema de barramento e ambiente de computação. 
Graças à compatibilidade dos conectores, o tempo de 
conversão é reduzido ao mínimo.

CONVERSÕES COMPLETAS 
KITS DE CONVERSÃO PARA USINAS  
DE TODOS OS FABRICANTES 
A modularidade e a adaptabilidade do controle as1 oferecem 
a solução adequada para cada usina. Consoante o conceito do 
controle disponível é utilizado um armário central de interfaces 
ou módulos de interface descentralizados para a montagem 
nos quadros de comando existentes.

KIT DE CONVERSÃO AMMANN 
AS2000 / AS2000PLUS 
As conversões dos controles Ammann AS2000 e AS2000plus 
podem ser efetuadas por meio de ligeiras adaptações do 
sistema de fieldbus e pela substituição do ambiente de 
computação num tempo de conversão reduzido. A solução 
inteligente para empresários modernos.
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ELEMENTO  
DE CARGA  

TOTAL NOVO

Elementos de  
carga existentes

Elementos de 
carga / Interface 
novo

Sistema informático  
idêntico para todos

VARIANTES ESCALONÁVEIS DE CONVERSÃO
A conversão para a geração de controle as1 Retrofit pode ser efetuada de três formas bastante diferentes.  
O âmbito da conversão é especificado pelo estado dos elementos de carga.

ELEMENTOS  
DE CARGA  

INDIVIDUAIS NOVO

O ELEMENTO  
DE CARGA TOTAL 

PERMANECE
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DISPONIBILIDADE DAS USINAS GARANTIDAS
Os peritos da Ammann estão disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana em casos de emergência. A equipe da hotline é 
altamente qualificada e possui uma grande experiência. Os nossos especialistas conversam consigo sobre todos os problemas – e em 
diferentes línguas – através de uma ligação remota ao seu sistema. Deste modo, minimizam-se os tempos da eliminação de erros.

As falhas eletromecânicas podem ser localizadas de forma eficiente pelo próprio pessoal técnico com a ajuda dos esquemas 
elétricos e das ferramentas de diagnóstico as1. A competente hotline da Ammann pode intervir na usina, em qualquer altura, 
para o apoio ao diagnóstico de erros ou para fins de manutenção. Os meios modernos da telecomunicação aumentam a 
disponibilidade das usinas e reduzem operações caras no local.

HOTLINE E ASSISTÊNCIA

HOTLINE INTERNACIONAL
• Colaboradores experientes da hotline e a utilização de meios de comunicação modernos  

reduzem drasticamente os tempos de resposta e assim uma paragem da usina

• A hotline está disponível 24h por dia e 7 dias por semana

• Você fala com peritos que compreendem os seus problemas e disponibilizam soluções

• Os nossos colaboradores da hotline falam várias línguas

• O pessoal da Ammann pode ligar-se para diagnóstico e assistência por meio de acesso remoto  
ao seu controle da usina Ammann
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APRENDA A EXPLORAR COMPLETAMENTE O POTENCIAL DA SUA USINA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO
A sua usina dispõe de componentes, que garantem uma produtividade alta e utiliza tecnologias, cujas vantagens que até agora eram 
inimagináveis. Contudo, estes componentes e tecnologias são tão bons quanto o operador que os utiliza. De que forma pode fornecer 
assistência aos operadores das usinas a tirarem o melhor partido possível das suas máquinas? A resposta: através de formações. 

TREINAMENTO

CENTROS DE FORMAÇÃO NO MUNDO INTEIRO
A Ammann dispões de mais de 10 centros de formação no mundo inteiro.  
Todos distinguem-se pelas seguintes características.

• Relação equilibrada entre a teoria e a prática. Os centros 
combinam o ensino escolar tradicional com a experiência 
prática, incluindo a disponibilidade dos componentes  
das usinas para a aula de manutenção.

• Experimentar sem consequências graves. O simulador as1 
proporciona cenários realísticos sem o risco de desperdiçar 
material ou de provocar tempos de paragem na usina.  
Os operadores podem experimentar e aprender com os 
seus erros – sem consequências dispendiosas para a  
sua fábrica.

• Aprender com colegas. As formações são procuradas  
por participantes de outras empresas. Todos os 
participantes dizem que a interação com os colegas e 
saber como estes lidam com os problemas, fornece  
uma vantagem adicional.

• Aprender na sua língua materna. Os cursos são dados em 
diferentes línguas. Deste modo, garante-se que todos os 
participantes compreendem tudo e que o investimento  
na formação vale realmente a pena.

Além disso, os peritos da Ammann podem compilar um curso adaptado às suas necessidades e trabalhar com os seus 
operadores e gerentes de produção na sua usina. A vantagem consiste na experiência prática na sua própria usina e na 
possibilidade de um número maior de colaboradores poder participar na formação, tal como seria possível se frequentassem 
um centro de formação regional.
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