SMOK w Budownictwie
SATELITARNY SYSTEM LOKALIZACJI POJAZDÓW
I MASZYN BUDOWLANYCH
OFEROWANY PRZEZ ELTE GPS SYSTEM MONITOROWANIA
OBIEKTÓW UMO¯LIWIA OBSERWOWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM OBIEKTÓW RUCHOMYCH I WYŒWIETLANIE NA EKRANIE
MONITORA INFORMACJI O ICH PO£O¯ENIU. NIEZALE¯NIE OD
WIELKOŒCI ORAZ ZASTOSOWANIA POSIADANEJ FLOTY POJAZDÓW, OPARTY NA TECHNOLOGII GPS I GSM SYSTEM JEST UNIWERSALNYM NARZÊDZIEM WSPOMAGAJ¥CYM PRACÊ CA£EGO
PRZEDSIÊBIORSTWA.

SMOK
w Budownictwie

Oferowany przez Elte GPS System Monitorowania
Obiektów Kraków (SMOK) umo¿liwia obserwowanie w
czasie rzeczywistym obiektów ruchomych i wyœwietlanie na
ekranie monitora na mapach cyfrowych bie¿¹cych
informacji o ich po³o¿eniu. Niezale¿nie od wielkoœci oraz
zastosowania posiadanej floty pojazdów, oparty na
technologii GPS i GSM system jest uniwersalnym
narzêdziem wspomagaj¹cym pracê ca³ego przedsiêbiorstwa.
Zastosowanie systemu SMOK w budownictwie umo¿liwia
kontrolowanie czasu pracy operatorów maszyn, jak
równie¿ s³u¿y weryfikacji zleconych zadañ. Sta³y monitoring
zwiêksza bezpieczeñstwo pracowników i sprzêtu.
Dziêki optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i
technicznych oraz poprzez bie¿¹ce rejestrowanie zu¿ycia
paliwa, satelitarny system monitorowania pozwala obni¿yæ
koszty utrzymania floty pojazdów. System ten zatem poleciæ
mo¿na wszystkim przedsiêbiorstwom organizuj¹cym i
wykonuj¹cym roboty budowlane.
Na system SMOK sk³ada siê:
• sterownik ET -GPS-GSM, zwany równie¿
komputerem pok³adowym,
• aplikacje: GPS Monitor i Rejestr GPS.
Sterownik GPS mo¿e wspó³pracowaæ z ró¿nymi
urz¹dzeniami lub czujnikami zainstalowanymi dodatkowo w
pojeŸdzie, co pozwala kontrolowaæ wszystkie istotne
parametry eksploatacyjne pojazdów. Istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ zdalnego sterowania prac¹ urz¹dzeñ.
Dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ budowlan¹
szczególnie polecane s¹ nastêpuj¹ce akcesoria pojazdowe:
1. Urz¹dzenia s³u¿¹ce do kontroli czasu pracy:

• identyfikator operatora pojazdu w formie pastylki
Dallas, karty bezstykowej, klucza kodowego b¹dŸ
mo¿liwoœæ wpisywania swojego kodu (pozwala na
sprawne generowanie kart kierowców i zestawianie
zapisów pracy sprzêtu z danymi konkretnych
pracowników).
2. U rz¹dzenie pomiarowo - sygnalizacyjne s³u¿¹ce do
kontroli paliwa w zbiorniku:
• mikroprocesorowa sonda,
• procesorowy analizator poziomu paliwa,
• czujnik otwarcia „korka” wlewu paliwa.
3. Ponadto, Elte GPS oferuje szereg innych akcesoriów,
takich jak np.: zestaw g³oœno-mówi¹cy, czy interfejs do
magistrali
CAN
(umo¿liwiaj¹cy
monitorowanie
i
rejestrowanie wielu parametrów zwi¹zanych z bie¿¹c¹
eksploatacj¹ pojazdu przez podpiêcie do fabrycznie
montowanych czujników).
Wdro¿enie satelitarnego systemu lokalizacji obiektów
ruchomych w przedsiêbiorstwach budowlanych znacz¹co
u³atwia sprawne zarz¹dzanie personelem i zapleczem
sprzêtowym. Poprzez bie¿¹c¹ rejestracjê i archiwizacjê
pozycji geograficznej maszyn, czasu i sposobu realizacji
pracy, iloœci postojów, pustych przebiegów oraz pomiar
poziomu paliwa w zbiorniku SMOK stanowi bogate Ÿrodlo
informacji na potrzeby logistyczne i administracyjne firmy.
Rozleg³a baza danych stanowi dla przedsiêbiorcy podstawê
planowania i u³atwia sprawne zarz¹dzanie personelem i
zapleczem technicznym. System, zapewniaj¹c sta³y nadzór
nad u¿ytkowanym sprzêtem wp³ywa na zwiêkszenie
efektywnoœci i wydajnoœci pracy obs³ugi technicznej.

• czujnik pracy sprzêtu (instalowany na pojeŸdzie,
wszêdzie tam gdzie zachodzi potrzeba rejestracji
pracy wyszczególnionego urz¹dzenia np. lemiesza,
³y¿ki, haka za³adowczego itp.),
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