Integrované chytré senzory
Zvýšení produktivity
n	Minimalizace objemu odstávek zařízení díky
soustavnému toku procesních a
diagnostických dat
n	Umožnění rychlejší změny výroby
na jiné produkty
n	Urychlení uvádění strojů do provozu
n	Umožnění provozu chytřejších strojů pro
použití v rámci platformy Connected Enterprise
n

Oči a uši efektivních strojů
a zařízení
Jestliže nemáte neustálý přehled o tom, co se děje
minutu po minutě na strojích instalovaných v továrnách,
je nemožné udržovat nepřetržitě optimální produktivitu
a efektivitu nebo zamezit neplánovaným odstávkám
zařízení a výrobním ztrátám. Konvenční senzory obvykle
poskytují dva stavy, vypnuto, nebo zapnuto. Postrádají
schopnost odesílat k procesoru diagnostická data nebo
parametry.

Náklady na senzor
¡¡ Nastavování a údržba

několika odlišných
technologií snímání
¡¡ Nutnost opakovaného

učení při každé změně
výroby
¡¡ Převádění analogového

signálu
¡¡ Výměna poškozených

senzorů
¡¡ Instalace a zapojení
¡¡ Uvádění stroje do

provozu

5-10%

Řešení na základě integrovaných chytrých
senzorů může pomoci zajistit alespoň
následující

Řešení používající integrované chytré senzory poskytuje
veškerá zachycená data pro vytvoření uceleného obrázku
o stavu daného stroje nebo výrobní linky. Jakožto
integrální součásti platformy Connected Enterprise jsou
chytré senzory prvním krokem při přechodu od reálného
k virtuálnímu světu.

Navýšení výroby

Proč dochází k selhání
senzorů

Náklady na odstávky
zařízení

Volitelné možnosti
údržby

¡¡ Špatná odezva kvůli

¡¡ Ztráta výrobní kapacity

¡¡ Pokročilé diagnostické

přítomnosti prachu
¡¡ Mechanické poškození

během výroby
¡¡ Nesprávné nastavení

nebo instrukce
¡¡ Přerušení kabelu

¡¡ Likvidace vyrobených

zmetků
¡¡ Zjištění příčiny poruchy

(mechanická/elektrická)
¡¡ Náklady na výměnu

senzorů

¡¡ Zaměněné kabely

¡¡ Bezpečnostní problémy

¡¡ Změna materiálu nebo

¡¡ Vliv na ostatní zařízení

cílového objektu při
změně výroby
¡¡ Znečištění

¡¡ Analýza poruch

¡¡ Porucha součástí

¡¡ Mnoho variant senzorů

¡¡ Zkrat

informace
¡¡ Preventivní, nikoli

reaktivní údržba
¡¡ Možnost plánování

odstávek zařízení
¡¡ Převzetí kontroly

nad vaším továrním
provozem
¡¡ Nižší náklady na údržbu

Zvýšení produktivity
¡¡ Omezení objemu ne-

plánovaných odstávek
zlepšuje produktivitu
¡¡ Převzetí kontroly nad va-

ším výrobním procesem
¡¡ Přijímání rozhodnutí na

základě ověřených faktů
díky pokročilým diagnostickým informacím
¡¡ Rychlejší realizace změn

výroby díky několika různým profilům senzorů
¡¡ Rychlejší výměny zařízení

díky automatické konfiguraci zařízení
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Vzhledem k dostupnosti chytrých senzorů pro snímání tlaku,
teploty, vzdálenosti, pohybu, hladiny a průtoku je možné
zajistit si díky nim kompletní přehled o vašem procesu. Znalost
momentální situace a stavu senzoru rovněž zaručuje včasné
odhalení jakéhokoli typu potenciálního problému samotného
senzoru.

Blíží se nějaký problém
se senzorem?

ŠPATNÁ ODEZVA

! TEPLOTA °C

0 7 5 0

0 0 6 5

!

Je načteno správné
nastavení senzoru?

Špatná
odezva!

MNOŽSTVÍ DÍLŮ

1 3 0 0

Vyžadováno
vyčištění

POŠKOZENÝ
SENZOR

! ! ! !

!
! SÍLA SIGNÁLU

Poškozený senzor
zóna 1, dopravník

0 5 0 0

!
Změna směny –
načíst nový profil
senzoru

TLAK psi/bar

POLOHA mm

0 0 5 0

0 7 5 0
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Integrované chytré senzory
Chytré senzory poskytují soustavný tok hodnotných procesních
a diagnostických dat pro vaše konstrukční prostředí, vizualizační
systém, informační software a programovatelný automatizační

The Connected Enterprise/průmysl 4.0

procesor Logix. Tím umožňuje vybudování platformy Connected
Enterprise a pomáhá dosahovat kratších časů do uvedení výrobků
na trh, snižovat celkové náklady na vlastnictví, zlepšovat využití
zdrojů a řídit rizika.

Konstrukční
prostředí

Vizualizace

Informační
software

EtherNet/IP
Řídicí jednotka

Programovatelný automatizační
procesor Logix

Výhody chytrých
senzorů

EtherNet/IP
Senzory

Procesor

Mobilita

Bezdotykové
snímače

Fotoelektrická
čidla

Ultrazvuková
čidla

Procesní
senzory

RFID

Čtečky kódů

Snímače
polohy

Integrované chytré senzory

4

Budování platformy Connected Enterprise
s využitím chytrých senzorů pro chytré stroje
Chytré senzory se programují přímo v prostředí
Studio 5000®

Řešení na základě integrovaných chytrých senzorů Allen-Bradley a řídicí platforma Logix
vám pomáhají zkrátit čas nutný na programování, usnadňují instalaci a uvedení zařízení
do provozu a optimalizují diagnostiku. Prémiová integrace pomáhá ke snížení celkové
komplexnosti a množství chyb díky umožnění kompletního programování procesoru
a konfigurace, ovládání a údržby systému zařízení v jediném softwarovém vývojovém
prostředí Studio 5000.

Jediné vývojové prostředí na konfiguraci
a programování senzorů

Add-On profily pro
zjednodušení vývoje,
používání i údržby
strojů

Rychlejší uvedení produktů na trh

¡¡ Programujte senzory a procesor ve stejném softwarovém prostředí

(software Studio 5000®)
¡¡ Intuitivní programování zjednodušuje počáteční nastavení a pomáhá zamezit

logickým chybám
¡¡ Bezproblémová integrace s platformou Integrated Architecture od Rockwell

Automation

Nižší celkové náklady na vlastnictví

¡¡ Žádné dodatečné náklady na chytré senzory
¡¡ Při přechodu z kabelových senzorů Rockwell Automation na chytré senzory nejsou

třeba žádné změny zapojení
¡¡ Prémiová integrace snižuje celkovou komplexnost a množství chyb
¡¡ Kratší čas nutný na vývojové práce
¡¡ Plně konfigurovatelné senzory snižují skladové zásoby zařízení a optimalizují

skladové jednotky o 50%

Lepší využití zdrojů

¡¡ Snadný přístup k datům v příslušném kontextu a s možností přímé reakce může

pomoci k maximalizaci celkové efektivity zařízení a střední doby mezi poruchami
¡¡ Diagnostika v reálném čase optimalizuje preventivní údržbu a odstraňování potíží,
čímž dochází ke zkrácení doby řešení problémů až o 90%
¡¡ Více různých profilů senzorů zkracuje čas na výměnu z minut na pouhé sekundy
na jeden senzor a umožňuje dosáhnout flexibilní výroby

Řízení podnikových rizik

¡¡ Možnosti automatické konfigurace zařízení omezují množství chyb při výměně

senzorů
¡¡ Změny konfigurace smí provádět pouze autorizovaný personál, což zaručuje

Umožnění mobility provozu – veškerá relevantní data ze senzorů vždy na dosah ruky

shodu s definovaným kusovníkem

Integrované chytré senzory
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Scénář 1

1

Provozní informace
s možností mobility
Ucelená výrobní data v reálném čase
¡¡ Procesní data včetně aktivovaného výstupu a dat z měření
¡¡ Diagnostická data o stavu senzoru a komunikace
¡¡ Data profilu zařízení včetně dat o spínací a prahové úrovni
¡¡ Data z monitorování a data o trendech intenzity signálu,
kontrastu, zesílení
¡¡

2

3
1. Stroj pokračuje v normálním provozu

3

3.	Obsluha informována o typu senzoru a jeho umístění
v reálném čase

5

5. Obnoveny bezpečné provozní parametry

2. Senzor detekuje nános prachu

4

4. Včas vykonán preventivní zásah

6

6. Monitorování pokračuje

NASKENUJTE QR KÓD a zjistěte, jaký rozdíl mohou přinést integrované chytré senzory
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Scénář 2
Chytré uvádění zařízení
do provozu díky
chytrým senzorům
a mobilitě
Data s možností přímé reakce pomáhají maximalizovat
celkovou efektivitu zařízení a střední dobu mezi
poruchami
¡¡ Optimalizovaná preventivní údržba a odstraňování potíží
¡¡ Zkrácení doby řešení problémů během uvádění do
provozu až o 90%
¡¡ Zkrácení času na výměnu z minut na pouhé sekundy na
jeden senzor
¡¡ Více různých profilů senzorů umožňuje dosáhnout
flexibilní výroby
¡¡

1

1. Vyžadován nový stroj

3

3. Chytrý senzor monitoruje parametry nastavení

5

5. Stroj v chodu při plné rychlosti

2

2. Dodán předkonfigurovaný stroj

4

4. Rychlé změny nastavení pro zvýšení výkonnosti

6

6.	Soustavné chytré monitorování širokého rozsahu
hodnot v softwaru FactoryTalk

NASKENUJTE QR KÓD a zjistěte, jaký rozdíl mohou přinést integrované chytré senzory
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Scénář 3
Výměna senzoru
s automatickou
konfigurací zařízení
Informace o dostupnosti senzoru optimalizují provozní
spolehlivost
¡¡ Snadná lokalizace anomálií, dokonce i v těch největších
strojích
¡¡ Automatická konfigurace zařízení minimalizuje objem
odstávek
¡¡ Specifické aplikační názvy (ASN) přímo označují zařízení,
které vyžaduje pozornost

1

2

3
1. Zařízení pokračuje v normálním provozu

2.	V procesoru došlo ke ztrátě informace o provozní
dostupnosti senzoru

¡¡

3

3.	Informace o specifických aplikačních názvech (ASN)
vede obsluhu přímo k místu výskytu chyby

5

5.	Automatická konfigurace zařízení stáhne parametry
a provede konfiguraci během milisekund.

4

4.	Elektronický kusovník poskytne údaje o dodavateli
zařízení a číslo dílu pro snadnou a rychlou výměnu

6

6.	Zařízení je velmi rychle opět provozuschopné, po
minimální odstávce.

NASKENUJTE QR KÓD a zjistěte, jaký rozdíl mohou přinést integrované chytré senzory
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Scénář 4

1

2

Změny výroby
Více různých profilů senzoru uložených v procesoru Logix
¡¡ K dispozici široký rozsah parametrů senzorů
¡¡ Odstávky zařízení jsou minimalizované a kapacita stroje
zvýšena o 5 až 10%
¡¡ Minimalizace zmetkovitosti výroby
¡¡

1. Stroj nastaven na výrobu produktu A

3

4

3. Čas na změnu výroby

5

2.	Chytré senzory zkonfigurované na dopravníku
s parametry pro produkt A

4. Iniciována nová výroba

Stažení více různých profilů

Nastavená úroveň
hodnoty vzdálenosti –
výška láhve

Nastavená úroveň
hodnoty počet lahví

6

Hodnota RGB – barva
etikety láhve

Hodnota RGB – barva
láhve

5. Současné stažení více různých profilů
pro čtyři senzory

6.	Chytré senzory mají nové parametry nastavené pro
produkt B – stroj je připraven k spuštění

NASKENUJTE QR KÓD a zjistěte, jaký rozdíl mohou přinést integrované chytré senzory
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Scénář 5

1

2

Chytré průběžné
a zpětné sledování
Radiofrekvenční identifikace / RFID
¡	
Vyšší efektivita výroby a přehled o procesech
v dodavatelském řetězci s podrobným sledováním toho,
kdo, kdy, kde a co učinil v průběhu výroby produktů
¡¡ Čtečky čárových kódů
¡	
Vysoce výkonné sledování na úrovni jednotlivých
položek pro vyšší efektivitu a lepší přehled o procesech
v dodavatelském řetězci
¡¡ Produkty s integrovanou identifikací
¡ Intuitivní programování
¡¡

¡

EtherNet/IP s kruhovou topologií na úrovni prvků (DLR)
zaručuje redundantnost sítě

¡

Integrace v Studio5000 nabízí jediné prostředí pro
návrh a programování

¡

Modulární, integrovaný softwarový balík FactoryTalk
ProductionCentre poskytuje rozsáhlé funkce pro řízení
výroby

1.	Sledování a identifikace na výrobní lince na úrovni
jednotlivých kusů

3

3. Sledování a identifikace zabalených produktů

5

5.	Produkty a suroviny sledovány v každé fázi od výroby
přes expedici a dále

2.	Připojení k procesorům Logix přes síť EtherNet/IP,
programování v softwaru Studio 5000

4

4.	Data v reálném čase jsou zpracovávána v softwarovém
balíku FactoryTalk ProductionCentre pro maximalizaci
efektivity výroby

6

6.	Jedno vývojové prostředí Studio5000 pro konfiguraci
a programování všech zařízení: Logix, operátorské
rozhraní, Stratix 5700, PowerFlex, Kinetix, MES systém,
Stratix 5700

NASKENUJTE QR KÓD a zjistěte, jaký rozdíl mohou přinést integrované chytré senzory
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Přehled chytrých senzorů
42JT

Fotoelektrická čidla, malý obdélníkový plášť, IP 69K, schopnost
učení, modely s červenou LED a laserem

836P

Polovodičová tlaková čidla, rozsah −1 až 550 barů, analogový
výstup, 1 nebo 2 diskrétní výstupy

42EF

Fotoelektrická čidla, montáž univerzálním závitem M18
a čtvercovým držákem, IP 69K, schopnost učení, červená LED,
funkce měření teploty a čítače

837T

Polovodičová teplotní čidla, rozsah −50 °C až 250 °C, analogový
výstup, 1 nebo 2 diskrétní výstupy

45LMS

Laserové senzory vzdálenosti, vzdálenost 8 m, 15 m a 50 m,
diskrétní a analogový výstup, učení rozsahu, IP 67

1734

Point IO-Link Master, v rozvaděči IP 20, 4 kanály IO-Link,

45CRM

Snímače barevných registračních značek, senzor RGB, čas
odezvy 40 µs, 2 výstupy, IP 67

1732

IP 67 IO-Link Master, 4 porty M12, 8 kanálů IO-Link, EtherNet/IP,
DLR a časová značka

Miniaturní indukční senzory, průměr 3 mm až 5 mm, funkce
měření teploty a čítače, IP 67

56RF

Průmyslová čidla RFID HF, standard 13,56 MHz ICODE, tagy SLI
a FRAM, vysílač–přijímač, ruční zařízení, EtherNet/IP

871TM

Celokovové senzory s velkým dosahem, válcové tělo M8, M12,
M18, M30, 3× rozsah snímání, IP 69K

48CR

Průmyslová kamerová čtečka kódů, 1D a 2D kódy, kódy DPM,
EtherNet/IP

871FM

Miniaturní ploché indukční senzory, funkce měření teploty
a čítače, IP 67

842E

Enkodér EtherNet/IP, vysoké rozlišení, jedno- a
víceotáčkový, DLR

873P

Ultrazvuková čidla, rozsah snímání do 6 m, 1× PNP, 2× PNP,
analogový proudový a napěťový výstup

871C

Integrované chytré senzory
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), celosvětově největší společnost zabývající se průmyslovou automatizací, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a podílí se na vyšší
udržitelnosti stavu životního prostředí. Naše špičkové produktové značky Allen-Bradley® a Rockwell Software® jsou po celém světě známy pro své novátorství a vynikající kvalitu.
Sledujte ROKAutomation na Facebooku, Twitteru a Google Plus.

Přihlaste se k odběru našeho kanálu na Youtube. Spojte se s námi na LinkedIn.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000 a Studio 5000 Logix Designer jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností.
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