Zintegrowane czujniki
inteligentne
Podnoszą wydajność
n	Skracają przestoje dzięki danym
procesowowym i diagnostycznym
n Pozwalają na szybką zmianę produkcji
n	Skracają czas oddania maszyny do eksploatacji
n	Umożliwiają inteligentnym maszynom
pracę w ramach Connected Enterprise
n

Oczy i uszy wydajnych
maszyn i urządzeń
Stałe utrzymanie optymalnej wydajności i efektywności
oraz unikanie nieplanowanych przestojów i strat w
produkcji wymaga ciągłego aktualizowania informacji
o stanie maszyn w zakładzie. Konwencjonalne czujniki
podają zwykle tylko status On/Off. Nie mają możliwości
komunikacji dagnostycznej lub parametryzacji ze
sterownika.

Koszty oczujnikowania
¡¡ Instalacja i utrzymanie

wielu technologii
czujnikowych
¡¡ Ponowna kalibracja przy
każdej zmianie produkcji
¡¡ Konwersja sygnału
analogowego
¡¡ Wymiana uszkodzonych
czujników
¡¡ Montaż i okablowanie
¡¡ Przekazanie do
użytkowania
¡¡ Analiza uszkodzeń
¡¡ Liczne wersje czujników

Zintegrowane rozwiązanie z czujnikami inteligentnymi
zapewnia wszystkie dane niezbędne do stworzenia
kompletnego obrazu stanu maszyny lub linii produkcyjnej.
Czujniki inteligentne jako integralne komponenty
Connected Enterprise są pierwszym krokiem od świata
rzeczywistego do wirtualnego.

Przyczyny defektów
czujników:

¡¡ Mały margines z powodu

zabrudzenia

¡¡ Uszkodzenie

mechaniczne podczas
produkcji
¡¡ Niepoprawne ustawienie
lub instalacja
¡¡ Przerwanie kabla
¡¡ Zamiana przewodów
¡¡ Zmiana materiału lub
obiektu wraz ze zmianą
produkcji
¡¡ Zanieczyszczenie
¡¡ Defekt wewnętrzny
¡¡ Zwarcie

5-10%

Zastosowanie zintegrowanych czujników
inteligentnych może zapewnić:

Koszty przestojów
¡¡ Straty w produkcji

¡¡ Odpady produkcyjne
¡¡ Ustalanie przyczyn

defektów
(mechanicznych/
elektrycznych)
¡¡ Koszt wymiany czujnika
¡¡ Kwestie bezpieczeństwa
¡¡ Wpływ na inne
urządzenia

Zwiększenie
produkcji

Opcje dla utrzymania
ruchu
¡¡ Zaawansowane

Zwiększona wydajność
¡¡ Ograniczanie

informacje
diagnostyczne
¡¡ Obsługa prewencyjna a
nie reakcyjna
¡¡ Możliwość zaplanowania
przestoju
¡¡ Przejęcie kontroli nad
fabryką
¡¡ Obniżone koszty
utrzymania ruchu

nieplanowanych
przestojów zwiększa
wydajność
¡¡ Przejęcie kontroli nad
procesem produkcji
¡¡ Decyzje oparte
na faktach dzięki
zaawansowanym
informacjom
diagnostycznym
¡¡ Szybsza zmiana
produkcji dzięki wielu
profilom konfiguracji
czujnika
¡¡ Szybka wymiana
urządzenia dzięki
automatycznej
konfiguracji
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Z inteligentnymi czujnikami do pomiaru ciśnienia,
temperatury, odległości, ruchu, poziomu i przepływu jest
możliwość uzyskania całościowego ogląd procesu. Wiedza
o bieżącym stanie czujników pozwala na wykrycie na czas
wszelkiego rodzaju problemów z tymi urządzeniami.

Czy występują problemy
z czujnikiem?

NISKI MARGINES

! TEMPERATURA °C

0 7 5 0

0 0 6 5

!
Niski
margines!

LICZBA CZĘŚCI

1 3 0 0

Wymagane
czyszczenie

Czy załadowano
właściwą konfigurację
czujnika?
USZKODZONY
CZUJNIK

! ! ! !

!
! SIŁA SYGNAŁU

Uszkodzony
czujnik

0 5 0 0

Strefa 1 Przenośnik

!
Nowa zmiana ładowanie
nowego profilu czujnika

CIŚNIENIE
psi/bar

POŁOŻENIE mm

0 0 5 0

0 7 5 0
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Zintegrowane czujniki inteligentne
Czujniki inteligentne zapewniają ciągły napływ wartościowych danych procesowych i diagnostycznych do środowiska projektowego, systemu wizualizacji, oprogramowania
informacyjnego oraz programowalnego sterownika
automatyki Logix. Ułatwia to funkcjonowanie Connected
Enterprise, pomaga uzyskać krótki czas wejścia na rynek,
obniża całkowity koszt posiadania (TCO), poprawia wykorzystanie zasobów i zarządzanie ryzykiem.
Wizualizacja

Connected Enterprise/Industry 4.0

Środowisko
projektowe

Oprogramowanie
informacyjne

EtherNet / IP
Master

Programowalny sterownik
automatyki Logix

Zalety czujników
inteligentnych

EtherNet / IP
Czujniki

Sterownik

Mobilność

Czujniki
zbliżeniowe

Czujniki
fotoelektryczne

Czujniki
ultradźwiękowe

Czujniki
procesowe

RFID

Czytniki kodów

Enkodery
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Tworzenie Connected Enterprise z inteligentnymi
czujnikami dla inteligentnych maszy
Czujniki inteligentne
są programowane
bezpośrednio w
Studio 5000®

Rozwiązanie Allen-Bradley zintegrowanych czujników inteligentnych i platforma sterowania
Logix skraca czas programowania, uproszcza wdrożenie, a także usprawnia diagnostykę.
Zapewniając skonsolidowane programowanie sterowników, konfigurację urządzeń
systemowych, ekploatację i utrzymanie w jednym środowisku inżynierskim Studio 5000,
rozwiązanie Premier Integration zmniejsza poziom złożoności i ryzyko wystąpienia błędów.

Tylko jedno środowisko
do konfigurowania
i programowania
czujników

Profile Add-On
upraszczające
projektowanie,
użytkowanie i
utrzymanie maszyny

Szybszy czas wprowadzenia na rynek
¡¡ Programowanie czujników i sterownika w tym samym środowisku (Studio 5000®)
¡¡ Intuicyjne programowanie ułatwiające konfigurację i pomagające usuwać błędy

logiczne
¡¡ Bezproblemowa integracja ze Zintegrowaną Architekturą Rockwell Automation

Niższy całkowity koszt posiadania TCO
¡¡ Brak zwiększenia kosztów zastosowania czujników inteligentnych
¡¡ Przejście z czujników standardowych na czujniki inteligentne bez konieczności

zmian okablowania
¡¡ Rozwiązania Premier Integration ograniczają poziom złożoności i liczbę błędów
¡¡ Mniej czasu potrzebnego na prace inżynierskie
¡¡ W pełni konfigurowalne czujniki ograniczają różnorodność urządzeń i stany
magazynowe o 50%

Lepsze wykorzystanie zasobów
¡¡ Łatwy dostęp do użytecznych danych kontekstowych pomaga zwiększyć

całkowitą efektywność wyposażenia i średni czas pomiędzy defektami
¡¡ Diagnostyka w czasie rzeczywistym usprawnia serwis prewencyjny oraz
wyszukiwanie błędów, skracając ich czas do 90%
¡¡ Zastosowanie wielu profili konfiguracji ogranicza czas wymiany produktu z minut
do sekund, co zwiększa elastyczność produkcji

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
¡¡ Funkcje automatycznej konfiguracji urządzeń ograniczają błędy występujące przy

wymianie czujników
¡¡ Zmiany konfiguracji możliwe tylko dla upoważnionj obsługi, co gwarantuje

Mobilność - dostęp do wszystkich istotnych danych czujników zawsze pod ręką

zgodność z wykazem materiałów
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Scenariusz 1

1

Informacje produkcyjne
z dostępem mobilnym
Całościowe dane produkcyjne dostępne w czasie
rzeczywistym
¡¡ Dane procesowe zawierające wyzwolenie wyjścia i
pomiary
¡¡ Dane diagnostyczne o stanie czujnika i statusie
komunikacji
¡¡ Dane o profilu urządzenia obejmujące nastawy i wartości
progowe
¡¡ Monitorowanie i trendy danych o siłe sygnału, kontraście,
wzmocnieniu
¡¡

2

3
1. Maszyna pracuje normalnie.

3

3.	Operator jest informowany w czasie rzeczywistym o
typie i położeniu czujnika.

5

5.	Przywrócono bezpieczne wartości parametrów
roboczych.

2. Czujnik wykrywa nagromadzenie kurzu.

4

4. Akcja prewencyjna podjęta we właściwym czasie.

6

6. Trwa monitorowanie.

ZESKANUJ KOD QR i poznaj korzyści płynące z zastosowania zintegrowanych czujników inteligentnych.
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Scenariusz 2
Efektywne oddanie do
użytkownia z czujnikami inteligentnymi i
urządzeniami mobilnymi
Użyteczne dane zwiększają całkowitą wydajność urządzeń
i wydłużają średni czas pomiędzy uszkodzeniami
¡¡ Optymalizacja serwisu prewencyjnego i wyszukiwania
błędów
¡¡ Skrócenie czasu rozwiązywania problemów podczas
przekazania do eksploatacji do 90%.
¡¡ Zmiana produktu możliwa w ciągu sekund zamiast minut
¡¡ Wielość profili konfiguracji zwiększa elastyczność
produkcji

1

1. Potrzebna jest nowa maszyna.

3

2

2. Dostarczono gotową maszynę.

4

¡¡

3. Czujnik monitoruje zadane parametry.

5

5. Maszyna pracuje z maksymalną prędkością.

4. Szybka rekonfiguracja dla zwiększenia wydajności.

6

6.	Trwa inteligentne monitorowanie szerokiego zakresu
parametrów w FactoryTalk.

ZESKANUJ KOD QR i poznaj korzyści płynące z zastosowania zintegrowanych czujników inteligentnych.
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Scenariusz 3
Wymiana czujnika
wraz z automatyczną
konfiguracją urządzenia
Informacja o życiu czujnika pozwala optymalizować
niezawodność operacyjną
¡¡ Łatwe wykrywanie defektów nawet w największych
maszynach
¡¡ Automatyczna konfiguracja urządzenia ogranicza czas
przestoju
¡¡ Nazewnictwo związane z aplikacją (ASN) wskazuje
urządzenie wymagające uwagi

1

2

3
1. Urządzenie pracuje normalnie.

2. Brak informacji w PLC o życiu czujnika.

¡¡

3

3.	Nazewnictwo związane z aplikacją (ASN) kieruje
operatora bezpośrednio do defektu.

5

5.	Automatyczna konfiguracja urządzenia ładuje
konfigurację w ciągu milisekund.

4

4.	eBOM zapewnia nr części i dane producenta o
urządzeniu, co ułatwia sprawną wymianę.

6

6.	Urządzenie, po minimalnym przestoju, szybko wraca do
pracy.

ZESKANUJ KOD QR i poznaj korzyści płynące z zastosowania zintegrowanych czujników inteligentnych.
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Scenariusz 4

1

2

Zmiana produktu
W sterowniku Logix zapisane są różne profile konfiguracji
czujników
¡¡ Szeroki zakres dostępnych parametrów czujnika
¡¡ Przestój został zminimalizowany, a wydajność maszyny
wzrosła o 5 - 10%
¡¡ Pozwala to na ograniczenie ilości odpadów
¡¡

1. Maszyna jest ustawiona do wytwarzania produktu A.

3

4

3. Czas do zmiany produktu.

5

2.	Czujniki inteligentne na przenośniku z parametrami dla
produktu A.

4. Rozpoczęcie nowej produkcji.

Załadowanie wielu profili

Nastawa zasięgu dla
wysokości butelki

Nastawa
liczby butelek

6

Wartość RGB koloru
etykiety

Wartość RGB koloru
butelki

5.	Wiele profili konfiguracji jest ładowanych równocześnie
do 4 czujników.

6.	Czujniki inteligentne mają nowe parametry dla
produktu B - maszyna jest gotowa do pracy.

ZESKANUJ KOD QR i poznaj korzyści płynące z zastosowania zintegrowanych czujników inteligentnych.
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Scenariusz 5

1

2

Inteligentna
identyfikacja i śledzenie
Identyfikacja z użyciem fal radiowych (RFID)
¡	
Większa efektywność produkcji i czytelność łańcucha
dostaw ze szczegółowym śledzeniem kto, kiedy, gdzie i
co było zrobione w czasie produkcji.
¡¡ Czytniki kodów kreskowych
¡	
Wysoce wydajne śledzenie zwiększające wydajność i
czytelność łańcucha dostaw.
¡¡ Zintegrowane produkty identyfikacji
¡ Intuicyjne programowanie
¡¡

¡

1.	Śledzenie i identyfikacja jednostkowych produktów na linii
produkcyjnej.

3

4

EtherNet/IP topologii pierścienia DLR zapewnia
redundację sieci

¡

Integracja w Studio5000 zapewnia wspólne środowisko
inżynierskie

¡

Modułowe, zintegrowane oprogramowanie FactoryTalk
ProductionCentre oferuje kompleksową funkcjonalność
zarządzania produkcją

3.

2.	Połączenie ze sterownikami Logix w sieci EtherNet/IP i
programowanie w Studio 5000.

Śledzenie i identyfikacja produktów w opakowaniach.

5

5.	Produkty i surowce śledzone na każdym etapie, od produkcji
aż po wysyłkę do odbiorcy.

4.	Dane czasu rzeczywistego przetwarzane w FactoryTalk
ProductionCentre w celu uzyskania najwyższej możliwej
wydajności.

6

6.	Wspólne środowisko inżynieryjne Studio5000 do konfiguracji i programowania na wszystkich poziomach: Logix,
HMI, Stratix 5700, PowerFlex, Kinetix, MES, Stratix 5700.

ZESKANUJ KOD QR i poznaj korzyści płynące z zastosowania zintegrowanych czujników inteligentnych.
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Przegląd czujników inteligentnych
42JT

Czujniki fotoelektryczne, mała prostokątna obudowa, IP69K,
funkcja uczenia, czerwona LED lub laser

836P

Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia, zakres: -1 do 550 bar,
wyjście analogowe, 1 lub 2 wyjścia cyfrowe

42EF

Czujniki fotoelektryczne, montaż uniwersalny M18 lub kątowy,
IP69K, funkcja uczenia, czerwona LED lub laser, pomiar
temperatury i licznik

837T

Półprzewodnikowe czujniki temperatury, zakres: -50°C do
250°C, wyjście analogowe, 1 lub 2 wyjścia cyfrowe

45LMS

Laserowe czujniki odległości, zasięg 8, 15 i 50 m, wyjście
cyfrowe i analogowe, funkcja okna, IP67

1734

Point IO-Link Master, obudowa IP20, 4 kanały IO-Link

45CRM

Czujniki rejestracji znaczników barwnych, matryca RGB, czas
reakcji 40 µs, 2 wyjścia, IP67

1732

ArmorBlock IO-Link Master, IP67, 4 złącza M12,
8 kanałów IO-Link, EtherNet/IP, DLR i znacznik czasowy

871C

Miniaturowe czujniki indukcyjne, 3–5 mm średnicy, pomiar
temperatury i licznik, IP67

56RF

System RFID HF, standard 13,56 MHz ICODE, znaczniki SLI i
FRAM, anteny, terminale ręczne, EtherNet/IP

871TM

Czujniki w pełni metalowe dużego zasięgu, M8, M12, M18, M30,
zasięg roboczy 3x, IP69K

48CR

Kamera przemysłowa odczytu kodów, kody 1D i 2 D, DPM,
EtherNet/IP

871FM

Miniaturowe płaskie czujniki indukcyjne, pomiar temperatury i
licznik, IP67

842E

Enkoder EtherNet/IP, wysoka rozdzielczość, jedno- i
wieloobrotowy, DLR

873P

Czujniki ultradźwiękowe, zasięg wykrywania do 6 m, 1xPNP,
2xPNP, wyjście analogowe prądowe i napięciowe
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największa na świecie firma w branży automatyki przemysłowej, podnosząca poziom produktywności swoich klientów i działająca na
rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkty marek Allen-Bradley® i Rockwell Software® są cenione na całym świecie za innowacyjność i doskonałość.
Obserwuj ROKAutomation na Facebooku, Twitterze i Google Plus.

Subskrybuj nasz kanał Youtube. Połącz się z nami w serwisie LinkedIn.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000 i Studio 5000 Logix Designer to znaki handlowe Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation są własnością odpowiednich firm.
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