
 

 
Novinky DEPRAG INDUSTRIAL 2/2021                                                                                       
www.deprag.cz © DEPRAG. Technické změny vyhrazeny 

  

 
Adresováno:   Všem obchodním partnerům 
Počet stran:   3                                   

 

Informační leták č. 2/2021                                                        1. 9. 2021 

 
 
 

 

Novinky: 

• Turbínová úhlová bruska GATQ812-221BX 

• Turbínová úhlová bruska GATQ812-221BX-M14 

• Turbínová úhlová bruska GATQ812-260BX 

• Turbínová úhlová bruska GATQ812-260BX-M14 

 
Turbínové úhlové brusky GATQ812 

 
 Do portfolia DIQ brusek s monitorováním provozního stavu nyní přidáváme i kategorii turbínových brusek pro 
kotouče průměru 125 mm. 

  
 
 
 

 

 

 

 

Obory průmyslového využití: 

▪ Broušení odlitků ve slévárnách 

▪ Stavba svařovaných konstrukcí / začištění 

svarových spojů 

DIQ technologie: 
 
Brusky řady GATQ jsou vybaveny technologií DIQ, 
která permanentně monitoruje aktuální stav brus-
ky. V průběhu práce jsou sledovány, vyhodnoco-
vány a ukládány provozní veličiny do interní pamě-
ti. Všechna uložená data jsou následně bezdráto-
vě přenášena pomocí speciální sítě IQRF přes 
Gateway do internetové sítě tak, aby mohla být 
uložena na našem cloudovém úložišti. 
 Pro uživatele byla navržena velmi intuitivní a 
snadno ovladatelná aplikace, díky které je 
možné online sledovat jednotlivá pneumatická 
nářadí v zasíťované továrně, vyhodnocovat a vi-
zualizovat jejich potřebná provozní data prostřednictvím jednotlivých funkcionalit uvedených v tabulce. 

Typ CAD 

Cena 
 

Kč/ks EUR/ks 

GATQ812-221BX 102169C * * 

GATQ812-260BX 102169D * * 

GATQ812-221BX-M14 102169E * * 

GATQ812-260BX-M14 102169F * * 
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Softwarové balíčky: 

 
 
 
 

 
Doporučené příslušenství: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcionalita: 
 

• Evidence DIQ nářadí v dané firmě 

• Vytvoření firemní struktury 

• Přiřazení nářadí do firemní struktury (přiřazení nářadí příslušnému pracovníkovi) 

• Počet provozních hodin DIQ nářadí 

• Kumulace nákladů na opravy 

• Karta nářadí 

• Online dostupná dokumentace 

• Sledování pravidelných intervalů údržbového servisu 

• Aktuální stav (Online, Offline, Porucha, Servis) 

• Dashboard 

• Efektivita broušení 

• Optimální rychlost broušení 

• Zatěžování brusky (4 stupně vyhodnocení) 

• Spotřeba vzduchu průměrná 

• Spotřeba vzduchu celková 

• Odpracované hodiny (dle časového měřítka) 

• Porovnání mezi jednotlivým nářadím 

• Porovnání mezi jednotlivými pracovníky 
 
 
Ekonomické přínosy využití nářadí s technologií DIQ: 
 

• Průběžná kontrola stavu nářadí 

• Prevence před poruchou nářadí 

• Kontrola intervalů údržbového servisu 

• Doporučení, jak dosáhnout optimálních výsledků práce 

• Porovnání efektivity práce jednotlivých pracovníků 

• Kontrola servisních intervalů včetně příslušných nákladů 

• Přesná kontrola doby chodu nářadí=snížení nákladů a údržbového servisu 

• Plný přístup ke spotřebě stlačeného vzduchu pro lepší plánování výroby 
 

 

Poznámka: Zástavbové a technické parametry výše uvedených typů jsou stejné jako u úhlových brusek řady 
GAT 2,2/2,6kW. 

Typ CAD PC /CZK/ PC /EUR/ 

SW balíček-měsíční licence 6078982 * * 

SW balíček-roční licence 6078984 * * 

Typ CAD PC /CZK/ PC /EUR/ 

Zařízení GW-ETH-02A (72D) 6080094 * * 

GW-ETH-02A (72D) včetně krytování IP54 6022835A * * 

Zařízení GW-ETH-02A (72D) IP54 (bez GW) 6022802 * * 

Zařízení GW-WIFI-01 (72D) 6080306 * * 

GW-WIFI-01 (72D) včetně krytování IP54 6023053A * * 

Zařízení GW-GSM-02A (72D) 6080379 * * 

GW-GSM-02A (72D) včetně krytování IP54 6023082A * * 
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Rozměrový výkres [mm]: 
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