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Podczas najbliższych targów LogiMAT 2020 dział „Wireless” firmy steute Technologies
zaprezentuje najnowszą wersję sieci bezprzewodowej „nexy”, opracowanej specjalnie z
myślą o zastosowaniach intralogistycznych.

 W tej sieci radiowej  można zintegrować czujniki, łączniki i kasety sterownicze, przesyłające
i odbierające dane za pośrednictwem  bezprzewodowego standardu sWave.NET®. Dane te
są gromadzone przez punkty dostępowe i kierowane następnie do programu Sensor Bridge,
który przesyła je dalej do nadrzędnego systemu informatycznego użytkownika.

 Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest nieprzerwana komunikacja urządzeń znajdujących
się na poziomie hali produkcyjnej z systemami zarządzania produkcją lub Internetem Rzeczy
(IoT).
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Podczas najbliższych targów LogiMAT 2020 dział „Wireless” firmy steute Technologies
zaprezentuje najnowszą wersję sieci bezprzewodowej „nexy”, opracowanej specjalnie z
myślą o zastosowaniach intralogistycznych.

 W tej sieci radiowej  można zintegrować czujniki, łączniki i kasety sterownicze, przesyłające
i odbierające dane za pośrednictwem  bezprzewodowego standardu sWave.NET®. Dane te
są gromadzone przez punkty dostępowe i kierowane następnie do programu Sensor Bridge,
który przesyła je dalej do nadrzędnego systemu informatycznego użytkownika. Dzięki
takiemu rozwiązaniu możliwa jest nieprzerwana komunikacja urządzeń znajdujących się na
poziomie hali produkcyjnej z systemami zarządzania produkcją lub Internetem Rzeczy (IoT).

 Specjaliści zajmujący się w firmie steute rozwiązaniami bezprzewodowymi  realizują obecnie
liczne wdrożenia systemu nexy, m.in. w systemach eKanban i AGV. Są to prace prowadzone
głównie na zlecenie kilku koncernów motoryzacyjnych i dostawców pierwszego rzędu. Nowe
wdrożenia wiążą się zwykle z dodatkowymi życzeniami Klientów odnośnie funkcjonalności
systemu i są one zwykle uwzględniane w trakcie realizacji projektów.

 Najnowsza wersja systemu umożliwia komunikację oprogramowania Sensor Bridge z
systemem SAP użytkownika, a podłączone do sieci urządzenia nexy otrzymują aktualizacje
oprogramowania na bieżąco, w sposób zdalny. Aktualizacje te są udostępniane w programie
Sensor Bridge i stamtąd dystrybuowane w sieci lokalnej. Dzięki temu wszystkie urządzenia
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końcowe mają zawsze najnowszą wersję oprogramowania, przy minimalnym wysiłku ze
strony administratora sieci. Także czujniki innych producentów mogą być wyposażone w
moduł sWave.NET® i zintegrowane z siecią bezprzewodową nexy.

 Te funkcje nexy umożliwiają użytkownikom i ich systemom informatycznym ciągły wgląd w
przepływ materiałów w fabryce. Obejmuje to zarówno monitorowanie poziomów zapasów (w
tym wszystkich zapasów przejściowych i buforowych), ale także bieżących lokalizacji i
możliwości transportowych pojazdów AGV. Gdy informacje te są dostępne automatycznie i
niemal w czasie rzeczywistym, system kontroli produkcji jest w stanie z wyprzedzeniem
zaplanować wymagania materiałowe dla różnych maszyn i punktów montażowych, opierając
się na żądaniach generowanych przez system ERP. Zwiększa to w radyklany sposób
produktywność i wydajność firmy.

 Zalety bezprzewodowej technologii steute sWave.NET® obejmują przede wszystkim
wyjątkowo niskie zużycie energii i krótki czas reakcji. Ponadto  za pośrednictwem tej samej
sieci bezprzewodowej może być obsługiwane kilka aplikacji , np. systemy AGV i eKanban.
Scentralizowane oprogramowanie pozwala na szybką i prostą konfigurację różnych funkcji
systemu. Wszystko to sprawia, że nexy szczególnie dobrze nadaje się do automatycznego
rejestrowania zmian statusu przepływu materiałów i części we wszystkich punktach
magazynowych i produkcyjnych.

 Podczas targów LogiMAT 2020 firma steute Technologies zaprezentuje nową aplikację
nexy, dedykowaną dla systemów eKanban. Aplikacja ta jest przeznaczona do nadzorowania
uzupełniania materiałów na stanowiskach montażowych, co jest kluczowe dla optymalizacji 
produkcji m.in w przemyśle motoryzacyjnym. Dla tej konkretnej aplikacji firma steute
opracowała nie tylko odpowiednie oprogramowanie, ale także bezprzewodowy czujnik
położenia, służący do monitorowania zajętości poszczególnych półek w regałach Kanban.

 LogiMAT 2020, Stuttgart, Hala 5, Stoisko D45
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