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Na letošním veletrhu Motek se prezentace na stánku steute zaměří na nejnovější systém
nexy eKanban. Systém vyvinutý speciálně pro tuto aplikaci pokrývá stabilní bezdrátovou síť
napříč výrobní halou, zahrnující výrobu, montáž a/nebo konsignaci.

 Bezdrátové senzory detekují například kontejnery uvnitř regálů. Monitorují vozíky a vlečné
soupravy na "milk run" do montážních míst, stejně jako palety a velké nosiče nákladu v
"supermarketech" pro vnitropodnikové zásobování materiálem.

Na letošním veletrhu Motek se prezentace na stánku steute zaměří na nejnovější systém
nexy eKanban. Systém vyvinutý speciálně pro tuto aplikaci pokrývá stabilní bezdrátovou síť
napříč výrobní halou, zahrnující výrobu, montáž a/nebo konsignaci.

 Bezdrátové senzory detekují například kontejnery uvnitř regálů. Monitorují vozíky a vlečné
soupravy na "milk run" do montážních míst, stejně jako palety a velké nosiče nákladu v
"supermarketech" pro vnitropodnikové zásobování materiálem.

1 Page 1 of 2



 Signály ze senzorů vytvářejí kompletní a digitální vizualizaci toku materiálu. Jsou odesílány
dálkovým ovládáním nejprve do přístupových bodů a odtud do Sensor Bridge, který
komunikuje prostřednictvím rozhraní s nadřazenými IT systémy pro řízení toku materiálu
(ERP, PPS, WMS...). Informační tok je tak nepřerušovaný a vytváří transparentnost od
dodání dílů až po místo montáže.

 V praxi je doplňování dílů řízené systémem nexy ve skutečnosti ještě přesnější a zabraňuje
vzniku úzkých míst a/nebo nadbytečných zásob. Kontejnery nebo součásti nejsou evidovány
pouze v určitých pevných bodech, např. při automatickém nebo ručním skenování, ale po
celé své trase a také "za pohybu", např. na vlečných vlacích nebo mobilních regálech
eKanban. Uživatelé navíc získají soubor dat, který umožňuje lépe řídit a průběžně
optimalizovat tok materiálu.

 Pro jednotlivé aplikace v rámci bezdrátové sítě jsou k dispozici předem nakonfigurované
softwarové moduly (eKanban, monitorování vozíků, přenos nákladu ze stacionárních
dopravníků na AGV, ovládání světel na zásobníku...). Díky tomu je začátek používání nexy
systému mnohem jednodušší.  

 Ve Stuttgartu budou představeny nejen nové funkce a rozhraní pro software Sensor Bridge,
ale také především nové hardwarové komponenty pro začlenění do bezdrátové sítě.
Bezdrátové laserové senzory jsou schopny monitorovat dlouhé i krátké vzdálenosti, zatímco
přijímače usnadňují integraci komínových světel do bezdrátových systémů.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 Page 2 of 2

http://www.tcpdf.org

