
Historiador 
de dados
para toda a empresa Com o ACRON, você pode agregar todos os dados e 

informações de suas plantas de forma eficiente e, portanto, 
formar a base para avaliações e análises dos processos bem 
fundamentadas. O conjunto extenso de recursos permite a 
você analisar e otimizar suas plantas e processos precisa-
mente, com segurança e de forma personalizada. Além 
disso, avaliações e relatórios podem ser criados no ACRON.

O ACRON se caracteriza pela facilidade de uso, flexibilidade 
e configuração rápida. A capacidade de expansão, a arqui-
tetura cliente/servidor e a segurança dos dados são outras 
vantagens. Além de um elevado nível de disponibilidade e 
uma boa relação preço-desempenho. 

Graças à sua concepção universal, o ACRON pode ser 
aplicado em quase todas as indústrias.

Com o ACRON você pode


 

Agregar, arquivar dados e fazer backup 


 

Realizar avaliações e análises extensas


 

Criar relatórios significativos


 

Otimizar processos e aumentar a produtividade

Suas vantagens
 Conceito multi-servidor/multi-cliente com elevado

desempenho e excelente tempo de resposta

 Armazenamento por tempo e/ou mudança com 
resolução de tempo na faixa de milisegundo

 

de cache) e bancos de dados redundantes com
cópia de segurança manual ou automática 



 

Gerenciamento de usuários por níveis



 

Baixo uso de memória



 

Retorno de investimento rápido resultando em um 
excelente custo-benefício

Cálculos aritméticos com até 100.000 pontos de dados
 Segurança máxima na coleta de dados (três níveis

 Siemens – WinCC / PCS7 (certificado) 
 WinCC flexible, Sicam 230, Power CC

 GE – Proficy iFIX, GE – Cimplicity
 Certec – atvise web HMI
 Schneider – InTouch

 Axeda – Wizcon

 Copadata – ZenOn
 ABB – Sattgraph

 Universal OPC DA/AE/HDA
 Universal OPC UA
 Universal ODBC
 Universal file import CSV/TXT/XML

Ferramentas de conversão
  OSI PI, CAS server, Industrial SQL, ….

Interfaces de conexão

 USDATA – FactoryLink
 Gossen Metrawat – ECS

flowmeter Sitrans MAG 8000

A solução: ACRON
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Ciração de relatórios completa

O ACRON permite criar relatórios importantes com 
base nos dados de processo. Algoritmos de compres-
são geram dados para relatórios diários, semanais, 
mensais e anuais. Podem ser gerados relatórios 
relativos a períodos de tempo variáveis.

Relatórios específicos, como por exemplo, relatórios 
de eventos e de lotes podem ser disparados por 
condição de início e fim. Este tipo de relatório é muito 
comum nas indústrias de processo e alimentícia e 
também em manufatura discreta. Existem exemplos 
de relatórios e aplicações para diversos tipos de 
indústrias. 

O assistente de relatórios ajuda na criação rápida dos 
relatórios, mesmo complexos, reduzindo significativa-
mente o tempo necessário para desenvolvimento. As 
opções de cálculo são praticamente ilimitadas.

Avaliação abrangente

No módulo ACRON Graph, você tem acesso a 
gráficos abrangentes e de fácil utilização. Os 
pontos de medição e outros cálculos estatísticos, 
como por exemplo mínimos / máximos, podem ser 
identificados através de diferentes marcadores.

 Representação de grandezas digitais em gráficos

 Cálculos estatísticos abrangentes

 Vários eixos x e y com defasagem de tempo

Este módulo permite acesso ultra rápido aos dados 
históricos e em tempo real e análise completa.


