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Op de LogiMAT 2020 zal de bedrijfsafdeling "Wireless" van steute Technologies de nieuwste
versie van de draadloze netwerkoplossing "nexy" presenteren, die speciaal is ontwikkeld
voor toepassingen in de intralogistiek.

 Sensoren, actuatoren en besturingssystemen kunnen in deze draadloze netwerkoplossing
worden geïntegreerd. Ze verzenden en ontvangen gegevens via de draadloze standaard
Wave.NET®. Deze gegevens worden verzameld door access points en doorgegeven aan
een sensorbrug, die de gegevensoverdracht naar de hogere IT-systemen van de gebruiker
overneemt.

 Dit zorgt voor een continue communicatie van het "werkvloer"-niveau naar de
managementniveaus van de bedrijfsinformatica of het internet der dingen (IoT).
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 De draadloos-deskundigen van steute implementeren momenteel talrijke nexy-toepassingen
voor eKanban-systemen en BTS-vloten van onder andere verschillende autofabrikanten en
first tier suppliers. In de loop van het project ontstaan er vaak wensen voor extra functies die
in het nexy-platform worden geïntegreerd.

 Dit omvat bijvoorbeeld een interface met OPC UA voor platformoverstijgende
gegevensuitwisseling. Nieuw is ook de mogelijkheid om de sensorbrug op een industriële pc
(IPC) te bedienen, waardoor de reactie- en verwerkingssnelheid van de gegevens uit het
veld toeneemt.
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 Bovendien kan de nieuwste softwareversie van de sensor bridge ook communiceren met het
SAP-systeem van de gebruiker en ontvangen de aangesloten nexy-veldapparaten nieuwe
firmware-updates "on air", d.w.z. draadloos. Deze updates worden op de sensorbrug
geleverd en in het lokale netwerk gedistribueerd. Dit zorgt ervoor dat alle eindapparaten altijd
en zonder veel moeite bijgewerkt zijn met de nieuwste software. Dit geldt ook voor sensoren
van andere fabrikanten die zijn uitgerust met een sWave.NET®-module en kunnen worden
geïntegreerd in draadloze nexy-netwerken.

 Met deze functies creëert nexy de voorwaarde voor de gebruiker dan wel de IT van de
gebruiker om het overzicht over de gehele interne materiaalstroom te behouden. Dit geldt
voor de actuele voorraadniveaus, inclusief alle tussen- en bufferopslagplaatsen en de
verblijfplaats en vulniveaus van de transporteenheden. Wanneer deze informatie
automatisch bijna in real time beschikbaar is, kan het productiebesturingssysteem de
materiaalbehoefte van de machines en de assemblagestations vooraf plannen aan de hand
van de ordergegevens uit het ERP-systeem. Dit verhoogt de productiviteit en efficiëntie in het
bedrijf.

 De voordelen van de door steute ontwikkelde draadloze sWave.NET®-technologie zijn
onder andere een extreem laag energieverbruik en korte reactietijden. Bovendien kunnen
verschillende toepassingen - bijvoorbeeld BTS- en eKanban-systemen - via hetzelfde
draadloze netwerk worden bediend. Voor de centrale toepassingen is applicatiespecifieke
software beschikbaar, waarmee de desbetreffende functies eenvoudig kunnen worden
geconfigureerd. Om deze redenen is nexy bijzonder geschikt voor de automatische
registratie van statuswijzigingen in de materiaal- en onderdelenstroom in alle opslag- en
verwerkingsstations.

 Op de LogiMAT 2020 zal steute Technologies bij wijze van voorbeeld een nexy-toepassing
voor de aanvoer van een mobiel eKanban-systeem presenteren. Dergelijke oplossingen
worden bijvoorbeeld gebruikt op montagewerkplekken in de autoproductie. Voor deze
toepassing heeft steute niet alleen de juiste nexy-applicatiesoftware ontwikkeld, maar ook
een draadloze positiesensor voor het opvragen van het vulniveau in de Kanban-rekken.

 LogiMAT 2020, hal 5, stand D45
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