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Jsme s Vámi

INTERAKTIVNÍ PDF
K zobrazení nabídky KLIKNĚTE
na FOTKU PRODUKTU

N A V Ý R O B N Í C H L I N K ÁC H
P R O B Í H Á R E VO L U C E !

1

5

Podobně jako v případě cobotů začne AR neboli
rozšířená realita (či VR, virtuální realita) v průmyslu
nacházet stále větší uplatnění jako vizuální podpora
obsluhy s cílem omezení chyb při výrobě, podpory
školení a provádění kontrol kvality.

AI – UMĚLÁ
INTELIGENCE

9

nejdůležitějších technologií
pro údržbu výrobních linek

Průmysl se velmi rychle digitalizuje a do výrobních linek
je instalována řada technologií, které zajištují pohodlí
a efektivitu obsluhy. Tyto pokroky přináší revoluční změny
zejména do oblasti údržby, protože dávají k dispozici
nástroje potřebné k omezení nápravných zásahů
a preventivních výměn dílů a posílení prediktivní údržby.

REAKTIVNÍ

PREVENTIVNÍ

PREDIKTIVNÍ

Zásah v případě
závady

Zásah podle
plánu

Včasný zásah v souladu
s analýzou dat ze snímačů

Řada společností uvádí, že již tyto
nové technologie používají
ROZHRANÍ HMI
PRO DÁLKOVOU
ÚDRŽBU

CMMS

83%

78%

3D TISK

ROZŠÍŘENÁ
REALITA

34%

30%

Jaké výhody přináší přechod na
prediktivní údržbu?
Pokroky jsou pomalejší, než se čekalo. 32 % společností uvádí dva důvody:
návratnost investic až 5 let a nedostatek kvalifikovaného personálu.

PREVENTIVNÍ

REAKTIVNÍ

PREDIKTIVNÍ

91%

78%

49%

ROZŠÍŘENÁ REALITA

Ve stále větší míře se součástí výrobních
linek stává umělá inteligence. Její algoritmy
umožňují prediktivní údržbu díky analýze
datových toků proudících z nejrůznějších
snímačů, na jejichž základě lze předvídat
závady dříve, než způsobí selhání.

Hraje také důležitou roli ve
zjednodušování výrobních procesů.
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HMI – ROZHRANÍ
ČLOVĚK – STROJ
Integrace internetu do průmyslu přináší
možnosti monitorování a zobrazování
parametrů výrobních linek na dálku.
HMI v prostředí průmyslu 4.0 umožňuje
informování obsluhy zobrazováním výkonu
výrobní linky v reálném čase.
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IOT – INTERNET VĚCÍ
Internet věcí byl dlouho považován jen
za jakousi hračku, ale nyní se již začíná
v průmyslu uplatňovat, a to zejména na
výrobních linkách. Nabízí efektivní konektivitu
s nízkou spotřebou pro přenosy datových toků
do inteligentních systémů.
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CMMS – INFORMAČNÍ
SYSTÉMY ŘÍZENÍ ÚDRŽBY
Tato softwarová platforma umožňuje kompletní správu
strojního vybavení, analýzu nápravné údržby, organizaci
preventivních zásahů, správu skladu a
 nákupů a hlášení
prostřednictvím ovládacích panelů a statistik, při
zohlednění reálného stavu v terénu. Ve spojení s umělou
inteligencí vytváří předpoklad pro prediktivní správu.

COBOTI –
KOLABORUJÍCÍ ROBOTI
Dříve byli roboti na výrobních linkách nuceni pracovat
samostatně v klecích. V současné době se roboti dostávají
z klecí ven a začínají spolupracovat s obsluhou. Jejich úkolem
jsou náročné činnosti nebo úkony, které nejsou v lidských silách.
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BIM – INFORMAČNÍ
MODEL BUDOVY
3D modelování výrobních linek nabízí vizuální pomůcky
pro pracovníky údržby. Ve spojení s daty ze snímačů IOT
poskytuje model BIM okamžitý náhled na stav různých
součástí výrobního řetězce.
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3D TISK V
 E VÝROBNÍCH
CENTRECH
Nyní se při výrobě prototypů z 90 % používá
3D tisk. Navzdory řadě omezení (rychlost, výrobní
kapacita a cena strojů) budí 3D tisk stále větší
zájem v průmyslu a
 letectví, protože umožňuje
výrobu lehkých dílů a významné omezení
množství odpadního materiálu.
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BIG DATA
A CLOUD
Digitální technologie uvedené výše
vytváří obrovské množství dat. Pokud má
továrna v budoucnu efektivně fungovat,
je nutné tato data, která musí být
okamžitě k dispozici, ukládat.
A právě to umožňují big data a cloud.

REAKTIVNÍ
ÚDRŽBA
Elektrikářské pásky

Zjistili jste závadu stroje,
která vyžaduje okamžitou opravu,
aby nedošlo k zastavení výroby?

Elektrikářské pásky jsou odolné proti
otěru, zpomalují hoření a pomáhají
chránit před prachem, špínou, vlhkostí,
kyselinami, UV zářením a rozpouštědly.
Mají lepicí povrch, který usnadňuje
jejich aplikaci na kabel. V RS najdete
širokou škálu pásek pro různé aplikace.

Osobní ochranné
pracovní prostředky
OOPP jsou navrženy tak, aby zajistily
bezpečnost Vás a ostatních osob
pomocí ochranných materiálů nebo
jednorázového oděvu, v závislosti
na aplikaci. Náš sortiment zahrnuje
oblečení, obuv a vybavení od
důvěryhodných značek.

Kabely a vodiče
U RS najdete širokou škálu vysoce
kvalitních kabelů a vodičů, jako jsou
ovládací a přístrojové, ethernetové
kabely a kabely zařízení. Máme na
skladě veškeré příslušenství – od
smršťování , přes ochranu kabelů
až po kabelové vázací pásky
a štítkovací systémy.

Při reaktivní nebo tzv. vyčkávací údržbě se analýza
provede až po výskytu poruchy. Toto může vést,
v závislosti na poruše, k významným prostojům,
protože problém nemusí být zjištěn okamžitě nebo
objednání náhradních dílů trvat velmi dlouho.
I když máte zavedeny naplánované procesy údržby
založené na datech, i přes všechna zavedená preventivní
opatření může k takové události dojít. Žádné zařízení není
imunní proti náhodnému selhání dílu.
Pravidlo říká, že je třeba usilovat o to, aby se reaktivní
údržbě věnovalo pouze 20 % celkového času údržby.
Ve skutečnosti týmy tráví stále něco mezi 35 – 45 % svého
času reaktivní údržbou. S našimi produkty můžete být
klidní, i když dojde k neočekávanému selhání.

INTERAKTIVNÍ PDF

Nářadí a sady nářadí
Ať už hledáte nářaďový box či vozík,
máme pro Vás široký výběr úložných
prostor včetně sad nástrojů pro údržbu.
Tyto sady jsou zásadní v procesech
reaktivní údržby, kde musíte jednat
rychle.

Pneumatika, hydraulika
a přenos výkonu
Máme pro Vás pneumatická, hydraulická
a elektrická řešení pro všechny aspekty
přenosu výkonu. Ať už jde o komponenty,
které potřebujete pro vytváření a údržbu
účelového systému, RS Components
nabízí produktové řady předních značek.

3D tisk
3D tiskárny přináší revoluci ve
výrobních procesech a poskytují
technologická řešení pro rychlé
prototypování a aditivní výrobu.
Tuto tiskovou technologii, která
dokáže rychle realizovat digitální
návrhy do 3D modelů, lze použít
také v programech údržby.

PREVENTIVNÍ
ÚDRŽBA

Štítkovače
a tiskárny štítků

Chcete předcházet
selháním starých dílů?

Označení kabelů a vodičů je zásadní
pro identifikaci, montáž a opravy
elektrických ovladacích panelů,
kabelových svazků a datových/
telekomunikačních systémů.

Pájecí stanice

HVAC a řízení teploty

Páječky jsou ideální pro pájení
tranzistorových vodičů, vodičů nebo
podložek na deskách plošných spojů
(PDS). Pájecí stanice se často využívají
pro provádění oprav a dokončení
instalací.

Přehřátí je jednou z hlavních příčin
poruchy moderních zařízení. Řízení
tepla je také klíčovým prvkem
elektronického designu. V RS najdete
vše, co potřebujete k řízení teploty
a kvality vzduchu v budově nebo
vozidle.

Digitální multimetry

PLC, HMI
a průmyslové počítače

Rutinní kontroly, měření a seřízení stroje, výměna oleje
a maziv nebo výměna součástí před jejich selháním –
to vše je součástí protokolu plánované údržby.
Aby se zabránilo prostojům, jsou stroje udržovány
a součásti jsou preventivně vyměňovány dle stanovených
intervalů. Aby bylo možné tento postup optimalizovat,
jsou vyžadovány odpovídající údaje založené na
zkušenostech, aby údržba nebyla prováděna příliš
pozdě, ale ani příliš brzy.
Preventivní údržba má zabránit poruchám
opotřebovaných dílů a komponent. V současné době
je právě preventivní údržba nejběžnejším způsobem
provádění údržby. Metoda plánované údržby stále
vyžaduje pravidelné odstávky, ale až 30 % těchto
plánovaných zásahů není nutných.

INTERAKTIVNÍ PDF

Napájecí zdroje
pro montáž na DIN lištu
Napájecí zdroje na DIN lištu se staly
standardem pro spolehlivé a efektivní
napájení. Jsou nedílnou součástí
mnoha aplikací jako je strojírenství,
průmyslová automatizace, logistika,
automobilový či zpracovatelský
průmysl a mnoha dalších.

Digitální multimetr je skvělý nástroj pro
testování, diagnostiku a odstraňování
problémů s elektrickými obvody,
součástmi a zařízeními. Nabízíme
nejnovější vysoce kvalitní multimetry
a příslušenství.

PLC monitorují výkon stroje, což
zefektivňuje správu procesů. HMI na
druhé straně fungují jako komunikační
nástroj mezi systémem a operátorem.
Mohou zahrnovat informace, jako je
teplota, tlak, kroky procesu a počty
materiálů.

PREDIKTIVNÍ
ÚDRŽBA

Rádi byste dlouhodobé,
moderní a udržitelné řešení,
které Vám ušetří peníze?

Termokamery

Časová relé

Testování a měření
prostředí

Monitorování výkonu zařízení pomocí
termovizních kamer může snížit
pravděpodobnost neplánovaných
odstávek v důsledku poruchy zařízení.
Termální zobrazování je skvělé pro zjištění
nerovnoměrnosti zařízení indikováním
horkých a studených míst v povrchové
teplotě pomocí infračervených teploměrů
nebo termálních zobrazovacích kamer.

Pokud jde o ovládání jednoduchých
časových sekvencí, časová relé jsou
nákladově efektivní alternativou k PLC.
Vyberte si vhodné časové relé pro vaši
aplikaci z naší široké nabídky.

Snímače přiblížení

Sběr dat a protokolování

Přístroje LoRa®

Snímače přiblížení jsou navrženy tak,
aby detekovaly přítomnost a blízkost
objektu v dosahu bez jakéhokoli fyzického
kontaktu pomocí zvukových, světelných,
infračervených nebo elektromagnetických
polí. Objevte naši řadu indukčních,
kapacitních, infračervených
a ultrazvukových senzorů.

Prohlédněte si naši nabídku přístrojů
pro sběr dat, včetně měřičů grafů
a technologie protokolování dat od
zavedených značek, jako jsou Keysight
Technologies, Lascar, ABB, Pico
Technology nebo Gemini.

LoRaWAN® je protokol LPWAN určený
k připojení „věcí“ napájených z baterie
k internetu v regionálních, národních
nebo globálních sítích. Nabízí vysoký
výkon, nízkou spotřebu a dostupné
připojení.

Vysoce přesné nástroje a zařízení pro
měření prostředí vám dávají možnost
komplexně monitorovat okolní podmínky,
měnící se povětrnostní vzorce a další.
Nabízíme pokročilý výběr přesných
a spolehlivých sad, měřidel, zařízení
a příslušenství pro měření prostředí.

Vstupujeme do věku inteligentních továren, kde je údržba
řízena daty. Prediktivní údržba využívá historická data
a data v reálném čase z různých částí vašeho provozu
k předvídání problémů dříve, než k nim dojde. Internet
věcí (IoT) a integrované systémy umožňují propojení
různých aktiv a systémů, spolupráci a sdílení, analýzu
a využití dat. V závislosti na složitosti sítě snímačů může
být analýza podporována také umělou inteligencí.
Použití takové složité technologie vyžaduje odborné
znalosti a investice. Jedná se však o dlouhodobé,
moderní a udržitelné řešení, které vám z dlouhodobého
hlediska může ušetřit peníze optimalizací vašeho rozpočtu,
vyhnutím se prostojům a snížením zbytečných zásahů.
Ukázalo se, že programy prediktivní údržby vedou ke
snížení nákladů na údržbu o 25 % - 30 %, ke snížení
poruch o 70 % - 75 % a ke snížení prostojů o 35 % - 45 %.
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ŘEŠENÍ ÚDRŽBY S RS PRO
Naše vlastní značka RS PRO nabízí širokou škálu řešení
ať už jde o reaktivní, plánovanou nebo prediktivní
údržbu. Výrobky RS PRO jsou auditovány podle
náročných mezinárodních standardů a živostnost
je testována předními inženýry.
Efektivní řešení údržby s RS PRO.
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Termokamery RS PRO

Multimetry RS PRO

Ruční termokamery umožňují
detekovat tepelnou energii v reálném
čase. Pro servisní a údržbové aplikace.
Objevte řadu RS PRO.

Naše komplexní řada měřicích přístrojů
RS PRO zahrnuje analogová a digitální
řešení. Každý produkt byl vybrán pro
své vysoce kvalitní komponenty
a přesnost.

Sady nářadí RS PRO

Skříně RS PRO

Ať už hledáte nářaďový box či vozík,
máme pro Vás široký výběr sad RS
PRO, které vyhoví vašim potřebám.
Nabídka zahrnuje servisní sady
pro PC, inženýrské, udržbářské či
elektrotechnické práce.

Výrobky, jako jsou skříně, serverové
skříně a serverové skříně, chrání
technická a elektrická zařízení.
Objevte širokou škálu skříní RS PRO
a najděte to, co potřebujete.

Snímací
technologie RS PRO
Široká škála různých technologií senzorů,
od indukčních po kapacitní, od rotačních
kodérů po snímače zatížení.

Klešťové měřicí
přístroje RS PRO
Moderní klešťové měřiče nabízejí
mnoho funkcí, vyšší přesnost a někdy
i specializované měřicí funkce, stejně
jako nejzákladnější funkce digitálního
multimetru, jako je schopnost měřit
napětí, spojitost a odpor.

Vaše výhody u RS:

RS Components Sp. z o.o.
Tel: +420 234 749 737
info@rscomponents.cz
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cz.rs-online.com

Doprava zdarma při objednávce
nad 2 000 Kč bez DPH.

Více než 550 000 produktů
pro potřeby inženýrství.

Služba sledování zásilky.

Kalibrované přístroje skladem.

Spolupracujeme s více než
2 500 dodavateli.

Jsme ve 32 zemích,
více na cz.rs-online.com.

