
The Boss 
– sjefen av overvåking

Nå kan du samle hele fabrikken i et unikt og brukervennlig overvåkingssystem. 
Få full oversikt over samtlige prosesser i produksjonen! The Boss har ubegrensede 
tilkoblingsmuligheter, og en kan koble til både nytt og eksisterende utstyr.
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KNURO AS
Bildøybakken 119, 5360 Kolltveit Norway
Tel.: + 47 913 33 880
E-post: oddvar@knuro.no

Kuro har 10 års erfaring med utvikling av 
maskiner og automasjonsløsninger for 
slakterier og annen industri. 

Nå lanserer vi vårt nye produkt The Boss, som 
er et fleksibelt verktøy for å overvåke alle typer 
prosesser i industriell produksjon. Knuro har 
laget en løsning som er skreddersydd for 
behovene i laks- og ørretproduksjon.

Beijer Electronics er vår leverandør av Zenon 
software, som blant annet blir brukt i industri, 
kraftproduksjon og legemiddelindustri over 
hele verden. For eksempel styrer det hele 
produksjonen i BMWs fabrikker.

Med sin unike fleksibilitet, kan den styre 
og overvåke hva det skal være. Zenon kan 
kommunisere med alle typer PLSer og styre-
systemer på markedet.
 
Kundens trygghet er at dette er et anerkjent, 
og velutprøvd system med gode support-
ordninger.
 
The Boss kan bygges ut trinnvis – etter som 
kundens behov endrer seg. 

Bildene til høyre viser noen få eksempler på 
hva en kan hente ut fra Knuro analyse – vår 
egen løsning utviklet for å overvåke sløyelinjen.

The Boss genererer og sender automatisk 
rapporter over dagens produksjon til utvalgte 
personer i bedriften.

www.knuro.no

Statusoversikt som viser produksjonsdata hittil i dag.

Viser et utvalg av utvidet info. Her kan en hente opp bakgrunnsdata for å 
få mer detaljerte opplysninger om status på sløyelinjene.

Trend som viser antall fisk som er matet inn i maskinen for hver time 
og for hver sløyelinje. En kan også hente opp historiske trendrapporter. 
Systemet kan generere trendrapporter for alle systemer som kunden 
ønsker å rapportere.


