
CALIPRI Predictor

Jednoduché hodnocení stavu dvojkolí pro
prediktivní údržbu 

CALIPRI Predictor je snadno použitelné cloudové úložiště a analytický nástroj pro měřicí přístroje CALIPRI. Data jsou bezpečně uložena, 
vysoce dostupná, bezpečně přístupná a cenově efektivní. Díky predikci úrovně opotřebení můžete přizpůsobit plán údržby stavu vozidel. To 
umožňuje předvídatelný a bezpečný provoz vozového parku.



Měření pomocí 
CALIPRI
Spolehlivé výsledky měření 

• snížení bezpečnostních rezerv
• snížení nákladů na životní cyklus

Vysoká dostupnost výsledků měření 
• méně odstávek systému
• odpadá potřeba záložních ručních

měřidel
• snížení nákladů na pracovní sílu

Bezpečný provoz 
na železnici

Analýza a předpověď 
opotřebení kol

• analýza trendů opotřebení
• srovnání profilů napříč flotilou
• výpočet optimálního termínu údržby
• úspory nákladů díky ideálnímu využití materiálu

Inteligentní zpracování dat
• automatizovaný přenos dat
• vzdálená diagnostika a technická podpora 

jsou zajištěny
• dlouhodobá dostupnost a sledovatelnost
• průkazné výsledky jsou k dispozici okamžitě

Optimalizovaná údržba
dvojkolí 

• snížení nákladů na nástroje a 
pracovní sílu

• prediktivní údržba vstupuje do 
života

Uzavření 
cyklu

Monitorování stavu 
vozového parku

• monitorování tolerancí
• umožňuje okamžitý zásah



Tyto funkce jsou určeny pro všechny zaměstnance společnosti, ať 
už v provozovně, kanceláři nebo home office. Snadno se používají a 
přitom jsou přesné. Společně s daty z měřicích systémů CALIPRI se 
generují potřebné informace a zpětná vazba v železniční údržbě se 
tak může změnit na produktivnější a nákladově efektivnější. 
Filtrovaná oznámení pro konkrétní pracovníky uvolňují informační 
kanály a snadný mechanismus sdílení lze využít k propojení s 
třetími stranami.
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Funkce Lite Standard

Bezpečné ukládání a vizualizace dat  
- Databáze pro měření CALIPRI  
- Přehled všech měření  
- Automatické nahrávání dat ze zařízení CALIPRI  
- Jednoduchá správa uživatelů  
- Export naměřených dat  
Podmíněné monitorování stavu 
- Barevné PMS 
- Nástroje pro vytváření reportů (PDF, XML) 
Oznámení a sdílení 
- E-mailové upozornění: události a přehled 
- Sdílení měření 
Analýza dat a opotřebení 
- Porovnání profilů 
- Trendová analýza 

Funkce a verze 



Kontaktujte nás:

ROSTE TRADE s.r.o.
Zelený pruh 99
140 00, Praha
Tel. +420 774 104 234
info@roste.cz
www.roste.cz
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NextSense – Calipri

Nejlepší řešení pro měření na 
železničním svršku a pro 

kolejová vozidla

Geismar

Světový lídr ve vybavení a 
službách pro pokládku a údržbu 

železničního svršku

Bertolotti Rail

Projekce, výroba a instalace 
vybavení pro depa a opravny


