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Què és 
MICO 24?

MICO24 és un sistema de control 
d’última generació que processa 
un conjunt de senyals procedents 
de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.



1 Estalvi econòmic

2 Eficiència energètica

3 Control i seguretat

Què aporta?

MICO24 és un sistema de control 
d’última generació que processa 
un conjunt de senyals procedents 
de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.
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1 Estalvi econòmic
2 Eficiència energètica
3 Control i seguretat
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5 Millora de l’índex OEE
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de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.



Com funciona?

MICO24 és un sistema de control 
d’última generació que processa 
un conjunt de senyals procedents 
de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.



Planta de producció

Tècnic de 
manteniment

Visió global 
de la planta

Captura de
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Consulta i 
informe de 
dades

Control, 
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Internet







Forn d’inducció



Motor Laminador (365M1)
Consum (KW)



Avisos i 
incidències

MICO24 és un sistema de control 
d’última generació que processa 
un conjunt de senyals procedents 
de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.





Planificiació i 
instal·lació

MICO24 és un sistema de control 
d’última generació que processa 
un conjunt de senyals procedents 
de sensors que supervisen el 
funcionament d’una planta.



                    MES 1   MES 2   MES 3   MES 4

Muntatge i instal·lació

 1 Instal·lació elèctrica

 2 Muntatge armaris elèctrics per adquisició de dades.

 3 Muntatge i instal·lació dels elements de control.

Vigilància de dades, anàlisis i comunicacions

 4 Anàlisis de les dades captades.

 5 Proposta al client de paràmetres d’alarma

 6 Programació del software de control.

 7 Comprovacions del comportament de l’equip monitoritzat.

 8 Nou anàlisis de les dades obtingudes.

 9 Ajustatge dels paràmetres i consens amb el client.

 10 Vigilància continua en el temps.



Referències
MICO24 ha set avaluat tècnicament i econòmicament per:

Articles publicats sobre MICO24 en els següents mitjans de comunicació:

Finalista als premis Innovacat 2012
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Moltes gràcies


