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Vendas
Início Simples
Para uma solução simples para os seus
requisitos de fabrico, venha à Adaptive e
beneficie dos nossos produtos de fabricação
baseados em PC.
Escritórios globais e representantes informados
e prestáveis, com bastante experiência no setor
podem guiá-lo no caminho certo para a solução
que precisa, usando as tecnologias de fabrico
mais avançadas e simples de usar.
É simples… junte-se aos nossos clientes nos
têxteis, alimentação, compósitos, desportos
motorizados, reciclagem de lixos, medicina,
indústria automóvel, aeroespacial e muito mais…

Design
Acrescente Conhecimento
Os nossos engenheiros de sistemas têm um
vasto conhecimento nos processos de fabrico
e estão prontos a ajudá-lo a resolver os seus
desafios de produção. Nós entendemos que são
os processos e integração que hoje dão um
impulso ao fabrico de classe mundial.
A Adaptive tem produtos de hardware e
software, juntamente com capacidade de design
para assegurar que consegue uma fábrica
totalmente integrada.
Se tem pouco tempo ou precisa de um novo
olhar no seu projeto, a Adaptive está aqui para
ver, ouvir e fornecer.

Suporte ao Cliente
Estamos aqui para si
A nossa equipa de técnicos experientes pode
ajudá-lo a otimizar as suas instalações para
produtividade e fiabilidade máximas.
Temos pessoal de apoio em todo o mundo
oferecendo apoio ao cliente e um serviço
de alta qualidade.
Contratos de serviço possíveis após instalação,
a qualquer nível de resposta.
Oferecemos cursos de treino em todos os
produtos através dos nossos escritórios ou,
se preferir, vamos até si.

Controlo de Processos
É um PC
Se está procurando substituir os seus antigos
controlos de processo, as nossas soluções baseadas
em PC podem ser o que procura.
Com tecnologia touchscreen e poderoso software
de controlo, os controladores Adaptive são
usados por todo o mundo e podem impulsionar
qualquer indústria.
Controle e monitorize rapidamente a sua máquina
com um planeamento de trabalho local em tempo
real, uma lista completa de passos a seguir, gráficos
ao vivo, simulação animada de máquinas e gráficos
dos históricos armazenados por muitos anos.
A integração é simples, com ligação de rede ao
Excel, Access, redes corporativas e, claro, com o
sistema de controlo central, Adaptive Plant Explorer.
Com um PC à frente e muitas escolhas de PLC ou
hardware de I/O por trás, irá obter um sistema que
está pronto para o que quer que o futuro traga.
Para todos os seus lotes e requisitos contínuos, um
controlador de máquina Adaptive faz melhor, mais
rápido e mais fiável.

Controlo de várias máquinas
Um torna-se Muitos
Com tecnologia Adaptive, pode executar e
coordenar várias máquinas a partir de um único
sistema de controlo.
Execute as máquinas separadamente ou em várias
combinações para máxima fiabilidade de produção.
Acoplamento inteligente e agendamento conjunto
são características padrão nestes controladores,
tornando fácil para os supervisores e operadores
processar a quantidade de lotes necessários.
Esta estratégia de controlo também pode ser usada
em máquinas de laboratório para ajudar a baixar o
custo por unidade, mantendo todas as
características de um sistema dedicado.

Monitorização independente
Uma segunda opinião
Se já tem um sistema instalado e necessita de um
nível extra de monitorização independente, o nosso
sistema Cerberus tem o que precisa.
Por razões legislativas ou simplesmente para análise
de dados, o Cerberus guarda vários dados em tempo
real permitindo o registo permanente e independente
do processo.
Exemplos de uso incluem esterilização e desinfeção
medicinais, armazenamento e refrigeração de
alimentos, tratamento de água e efluentes,
consumo de energia em fábricas, tanques de
abastecimento, deteção de fugas e caldeiras.
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Sistema de controlo central
O Plant Explorer original
O nosso sistema de controlo central, Plant Explorer
largamente imitado, define o padrão por todo o
mundo devido as suas características poderosas e
facilidades de uso.
O Plant Explorer junta controlo e informação de
monitorização de toda a fábrica, armazenando-a
numa base de dados Microsoft SQL Server.
Para além de usar ecrãs de apresentação simples e
poderosos, o Plant Explorer faz uso de gráficos em
vez de texto para apresentar informações e relatórios
da fábrica, de uma maneira mais fácil de entender.
Compatível com várias marcas de controladores,
este é o nosso principal produto, possuindo
mais que o que aqui listamos – por isso peça
uma demonstração!

adaptive tem uma aplicação para ele
Pegue no seu celular
Quando precisa de informação rápido, ficará feliz por fazer
download grátis da nossa aplicação Plant Explorer.
Ligue-se à sua rede Wi-Fi ou estabeleça uma conexão VPN
quando estiver longe, e rapidamente está online, tendo acesso
aos mesmos ecrãs que o Plant Explorer do PC do seu escritório.

Verifique o progresso de um lote na sua fábrica,
ou descubra como as máquinas estão
funcionando nesse dia, com apenas uns
movimentos fáceis no seu telemóvel.
Outra ótima razão para escolher a Adaptive!

Soluções de Sistemas de Controlo
Qualidade embutida
Com um centro dedicado a trabalhos elétricos e
pneumáticos, nós desenhamos e construímos painéis de
controlo para qualquer aplicação. Todos os nossos
sistemas são construídos com alta qualidade,
componentes líderes de mercado e podem ser
montados em todos os tipos de sistemas e materiais
inclusivos. Acreditado com a norma ISO9001, a Adaptive
assegura qualidade, repetibilidade e entregas a tempo.
À sua maneira
Dentro dos nossos painéis de controlo, o conceito
não proprietário da Adaptive destaca-se. Você pode
especificar a sua marca de PLC ou podemos sugerirlhe outras alternativas com boa relação
qualidade/preço. Associado com a nossa interface
para PC externa, isto significa que todo o hardware
será estandardizado, assegurando material de
reposição e apoio estará disponível por parte do
mercado, até um futuro distante.
Recicle e poupe
Para além da construção de sistemas de controlo
completos, oferecemos um serviço de ligação que
cria a ponte entre tecnologia Adaptive e o seu painel de
controlo existente. Esta é uma excelente forma de
melhorar instalações relativamente recentes ou avançar
quando os fundos são limitados.
Amigos em todo o lado
A Adaptive tem parceiros na área eletrónica e mecânica
por todo o mundo, permitindo-nos oferecer soluções já
prontas, a projetos de todas as dimensões.

Ar & Fluído
Fluxo suave
Especificamos e disponibilizamos componentes de ar e
fluídos de alta qualidade, a preços competitivos. Além
disso, se procura uma fonte única de componentes,
desde mangueiras a sistemas pneumáticos, porque não
verificar o que podemos fazer por si?
A Adaptive tem acordos de distribuição e
armazenamento com a maioria das companhias de
produtos de ar comprimido.
Válvulas solenoides
Cilindros
Mangueiras & Tubagens
Preparação e ligações de ar
Compressores, tecnologia de vácuo, e outros…

Válvulas processuais
Mude para nós
A Adaptive é a única distribuidora e armazenadora da
Valvole Hofmann – os inovadores produtores de
válvulas italianos. Nós fornecemos uma grande gama
de válvulas processuais para todas as aplicações
industriais, especializando-nos em produtos de aço
inoxidável de alta performance e soluções de controlo
de vapor com uma boa relação qualidade/preço.
Válvulas Angulares
Válvulas de Controlo de Vapor
Válvulas Misturadoras e Desviadoras
Válvulas Macho esférico, Borboleta e mais…
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