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No LogiMAT 2020, a unidade de negócios "Wireless" da steute Technologies  apresentará a
versão mais recente de sua solução de rede sem fio "nexy", desenvolvida especificamente
para aplicações de intralogísticas.

 Todos os sensores, comutadores e sistemas de comando podem ser integrados nesta
solução de rede sem cabo, transmitindo e recebendo dados através do padrão sem fio
sWave.NET®. Esses dados são coletados pelos pontos de acesso e transmitidos para um
sensor bridge que transfere todos os dados para o sistema de TI ordenado do usuário.

 O resultado é uma comunicação ininterrupta do chão de fábrica aos níveis de
gerenciamento do sistema de TI da empresa ou da Internet das Coisas (IoT).
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 Os especialistas em wireless da steute estão realizando inúmeras aplicações nexy, por
exemplo, sistemas eKanban e frotas AGV para vários fabricantes de automóveis e
fornecedores de primeira linha. Novas aplicações podem gerar demandas adicionais para a
plataforma nexy, que são integradas ao longo do projeto.
 Um exemplo é uma interface para o OPC UA para troca de dados entre plataformas.
Também é nova a possibilidade de operar o sensor bridge em um PC industrial e, assim,
aumentar a velocidade de reação e processamento de dados do campo.

 A versão mais recente do software permite que o Sensor Bridge se comunique com o
sistema SAP do usuário, enquanto os dispositivos de campo nexy conectados obtêm suas
novas atualizações de firmware "no ar", ou seja, por controle remoto. Essas atualizações
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são disponibilizadas para o sensor bridge e distribuídas a partir daí pela rede local. Portanto,
todos os dispositivos terminais sempre possuem as últimas versões de software com o
mínimo de esforço. Isso também é válido para sensores de outros fabricantes, que podem
ser equipados com um módulo sWave.NET® e integrados a uma rede sem fio nexy.

 Essas funções nexy permitem que os usuários ou seus sistemas de TI mantenham uma
visão geral sobre o fluxo completo de materiais dentro da fábrica. Isso se aplica aos níveis
atuais de estoque, incluindo todos os estoques intermediários , bem como aos locais e
status atuais de capacidade dos veículos de transporte. Quando essas informações estão
disponíveis automaticamente e mais ou menos em tempo real, o sistema de controle de
produção é capaz de planejar antecipadamente os requisitos de materiais das várias
máquinas e pontos de montagem, usando os dados do pedido do sistema ERP. Isso
aumenta a produtividade e a eficiência da empresa.

 As vantagens da tecnologia sem fio steute sWave.NET® incluem um consumo de energia
extremamente baixo e curtos tempos de reação. Além disso, várias aplicações - por
exemplo Sistemas AGV e eKanban - podem ser operados através da mesma rede sem fio.
Para uso central, está disponível um software específico para aplicativos, permitindo a
configuração rápida e simples das várias funções. Tudo isso torna o nexy especialmente
adequado para o registro automático de alterações de status no fluxo de materiais e peças
em todos os pontos de processamento e armazém.

 No LogiMAT 2020, a steute Technologies mostrará um aplicativo nexy para reabastecer
materiais em um sistema eKanban móvel. Tais soluções são utilizadas em estações de
trabalho de montagem na indústria automotiva. Para esta aplicação, a steute desenvolveu
não apenas um software aplicativo nexy correspondente, mas também um sensor de
inclinação sem fio para monitorar a ocupação dos racks Kanban.

 LogiMAT 2020, Hall 5, Booth D45
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