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A unidade de negócios "Wireless" está expandindo o range de sensores e atuadores sem fio
para incluir um novo atuador sem fio que permite a integração de colunas de sinalização ou
indicadores de iluminação para ser integrados na rede sem fio nexy.

A unidade de negócios "Wireless" está expandindo o range de sensores e atuadores sem fio
para incluir um novo atuador sem fio que permite a integração de colunas de sinalização ou
indicadores de iluminação para ser integrados na rede sem fio nexy.

 O RF UBR (Universal bidirectional receiver) facilita a ativação de dispositivos de ativação de
colunas de sinalização existentes ou novas de vários fabricantes. Isso significa que
operadores de máquinas e instalações podem receber informações direto do ERP, do 
gerenciamento de estoque ou do sistema eKanban. Alem disso, o dispositivo pode ser
usado para monitoramento de análise de dados em tempo real de dados na produção,
montagem e consignação.
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 O RF UBR está disponível em duas variações - uma  para conexão a fonte de  24 V-DC, a
outra para conexão à rede de 85 -230V-AC. Com a ultima versão, os usuários podem
alimentar totalmente uma coluna de sinalização através do sensor sem fio - Sem
necessidade de uma fonte de energia externa. A conexão wireless é feita através do
protocolo sWave.NET compatível com a indústria e implementável internacionalmente.

 As saídas de comutação do dispositivo podem ser configuradas e visualizadas através da
interface do Sensor Bridge de uma rede sem fio nexy.

 Com o novo equipamento sem fio, os usuários tem a possibilidade de comunicar as
mudanças de status de um sistema supervisório para as colunas de sinalização do local. Ao
integrar essas colunas de sinalização com a rede sem fio, os gargalos de produção podem
ser detectados imediatamente. O chão de fábrica é transparente, o monitoramento das
máquinas é mais simples e as faltas de material podem ser detectadas e eliminadas sem
demora.

 Esse novo actor, tem portanto, um importante papel dentro da rede sem fio nexy, que é
instalada primeiramente em aplicações na indústria intralogistica. Além de ativar as colunas
de sinalização, o RF UBR pode também ser usado como um actor universal sem fio ou
elemento de controle, por exemplo para abertura e fechamento de portões na na fábrica.
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