
Madencilerden,
MADENCILERE



• Johannesburg, Güney Afrika merkezli

• Uluslararası yapıda

• Maden ve lojistik firmalarına hizmet verir

• Madencilik süreçlerini dijitalleştirir

• Minimum donanımla kapsamlı 

çözümler sunar

Minetec Smart Mining

HAKKINDA



• İş akışı ve karar mekanizmasının 

optimize edilmesi

• Verimlilik artışı

• Operasyonel maaliyetlerin azaltılması

• Önleyici araç bakımının artırılması

• Operasyonel araçların gözlemlenmesi

• Kazaların engellenmesi, iş güvenliği

• İnsan hatalarının minimize edilmesi

• Veri güvenliği

Neden

AKILLI 
MADENCİLİK?



• tamamen madenciliğin dijitalleşmesine odaklı 

uygun fiyatlar
• minimum cihaz ile birden fazla MSM paketi

• diğer MSM çözümlerini kolay ekleme

• modüler ve kapsamlı çözümler

• güçlü raporlama, taslak birçok rapor formatı

• kullanıcı dostu tek arayüz

• ERP ve raporlama araçlarıyla entegrasyon imkanı

• uluslararası alanda, başarılı bir şekilde çalışan yüzlerce 

MSM cihazı

• güçlü destek ve bakım hizmetleri
• proje yönetiminde kanıtlanmış deneyim

Neden

MINETEC?





CAS ve İlgili 
Ürünler

ERP Entegrasyonu

Bulut Sunucusu
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MSM Ürün Yapısı





ÇARPIŞMA ÖNLEME SISTEMİ: (CAS)

Yenilikçi, uygun 

maliyetli bir Çarpışma 

Önleme Sistemi (CAS)

... Filo ve Performans 

İzleme ve çok daha 

fazlası ile

... Geri Kamera, 

Biyometrik Anahtar  

Kontrolü ile,...



Seviye-8 Ünitesi
• Parlak güneş ışığında okunabilir

• Işığı ayarlanabilir ekran

Ayarlanabilir sesli uyarılar

• Kara kutu kaydı (tipik olarak 48 saat)

• Seviye-9’a hazır

• Seviye-8Lite Ünitesi
• Hafif araçlar için ideal

• Basit ve etkili

• Yaya Ünitesi
• Tehlike durumunda 

yayaları uyarır

• Akustik, Titreşimli ve 

Görsel Uyarı

CİHAZLAR



CAS İşlevleri şunları içerir:

• Renk kodlu uyarı seviyeleri ile gerçek 

zamanlı çarpışma uyarısı

• Sunucuda çarpışma uyarısı ve raporlar
• Aşırı hız raporu, kara kutu kaydı

• Yoğun noktalar (çarpışma yoğun noktaları)

• Kaza inceleme araçları şunları içerir:

-Haritada ekipmanın hareket geçmişi 

(tarih, saat, hız vb. İle birlikte)

- CAS cihaz ekranının videosu

GENEL BAKIŞ



• Çevredeki araçlar renk kodlarıyla gösterilir

• Uyarılar risk seviyelerine karşılık gelir

• Risk çubuğu

• Operatörün dikkatinin dağılması en aza indirilir

• Tamamen dinamik güvenlik bölgeleri, özelleştirilebilir

• >800 m yarıçap aralığı

KULLANICI ARAYÜZÜ
Radyo menzili

Düşük risk  

Orta risk  

Yüksek risk



• 360° Koruma

• Operatör dostu, madenciler tarafından tasarlandı

• Kompakt, kurulumu ve bakımı kolay

• Site gereksinimlerine göre yapılandırılabilir

• Radar seçeneği

• Otonom taşımacılık entegrasyonu

• Diğer Minetec ürünlerini ekleme seçenekleri

• Seviye-9’a hazır

• Minetec, ilgili sektör kuruluşlarıyla birlikte çalışır

CAS ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLERİ





• açık ocak madenciliği için benzersiz çözüm

• yakıt dağıtım süreçlerini otomatikleştirir

• yakıt hırsızlığını önler

• basit kurulum, kolay bakım

• pompa görevlisi için evrak işine son

• son derece tutarlı

• web çözümleri: yakıt sağlayan verilere her 

zaman, her yerden kolay erişim

FUELTRAK FAS



Madenciler 

tarafından 

madenciler için 

tasarlandı

Basit 

Kurulum

Gerçek zamanlı 

dolum izleme

Yatırım getirisi: 8 

ay < geri ödeme

Basit 

Kullanım

Yüksek 

Doğruluk

Güçlü 

Raporlama

Tamamen 

Yapılandırılabilir









1.gelişmiş damper boşaltma algılama 

2.otomatik üretim hesaplaması

3.coğrafi çit ile yükleme alanı tanımlama 

4.sefer süresi ve ekskavatör verimliliği 

5.aylık KPI’lar

YÜKLEME VE 
ÜRETİM İZLEME



Gelişmiş Raporlama
• kontrol paneli: üretim ve yükleme
• üretim işlem listesi

• genel üretim raporu

• aşağıdakilere dayalı üretim 

raporları:

- materyal
- operatör

- vardiya

YÜKLEME VE 
ÜRETİM İZLEME







Aşağıdaki parametreleri izleyin ve 

bildirim alın
• toplam yakıt tüketimi

• ortalama yakıt tüketimi s/km

• yakıt doldurma ve boşaltma

• yakıt israfı

• hırsızlık önleme

• belirlenmiş coğrafi bölge içerisinde 

yakıt tüketimi

YAKIT 
İZLEME







• filo durumu kontrol paneli

• gerçek zamanlı konum (izleme)

• coğrafi çit yönetimi

• operatör davranışı izleme (eko-sürüş)

• ekipman kullanımı ve elverişliliği

• bakım yönetimi ve uyarılar

• rota yönlendirmesi ve görevler

• sürücü kaydı ve kimliği

EKİPMAN VE 
OPERATÖR 
PERFORMANS  
İZLEME







• ERP ile entegrasyon

• çeşitli raporlama araçlarıyla çalışabilirlik

Bulut Sunucusu

API

ERP VE RAPORLAMA ARAÇLARIYLA  
ENTEGRASYON





MINETEC SMART MINING
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