Optymalizacja procesu

BAUDIS IoT

be in motion
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BAUDIS IoT – Niższe koszty.
Większa wydajność.
Lepsze możliwości planowania.

Produkcja w przyszłości
Wymagania dotyczące budowy maszyn
zwiększają się
• Wyższa wydajność i dostępność maszyny
• Koncepcja konserwacji prewencyjnej
• oraz znacznie więcej

Dzięki BAUDIS IoT Baumüller oferuje elastyczny
system diagnostyczny i komunikacyjny,
co umożliwia proste tworzenie sieci maszyn
jak również szybką inteligentną analizę produkcji,
danych procesowych oraz automatyzację.
System można łatwo doposażyć. Dlatego
jest idealny dla rozwiązań typu greenfield
i brownfield.
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Wymagania wobec producentów rosną
• Elastyczność i indywidualizacja produkcji
• Wysokie koszty konserwacji i części zamiennych
• Możliwość zdalnego nadzoru niezależnie
od typu maszyny oraz wieku maszyny
• Globalnie wdrożona, wysoko wyspecjalizowana
obsługa serwisowa
• oraz wiele więcej
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BAUDIS IoT - Może być zastosowany jako greenfield i brownfield
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Rozwiązanie Greenfield

Rozwiązanie typu brownfield

• Zbieranie danych za pośrednictwem komputera
przemysłowego lub za pośrednictwem BAUDIS IoT
box

• BAUDIS IoT zbiera i przygotowuje dane
z zewnętrznych czujników, elementów mechanicznych lub komponentów automatyki (drives )
i przesyła je do lokalnego serwera za pośrednictwem
sieci LAN lub W-LAN do chmury

• Dane dotyczące produkcji i napędu są rejestrowane
i przesyłane do lokalnych serwerów lub chmury
za pomocą LAN, W-LAN lub GSM
• BAUDIS IoT zbiera dane i pozwala na głęboką
analizę, informację / informuje o awarii

• Oprogramowanie BAUDIS IoT ocenia dane i pozwala
na głębokie analizy lub informuje / ostrzega
o zagrożeniach

Elastyczność dla Twoich potrzeb:
• Indywidualny algorytm oceny może być
generowany, np. do zbierania, analizy, oceny,
przetwarzania i wizualizacjii procesów
• Może być używany niezależnie od producenta
maszyny i wieku maszyny
• Wystarczy zainstalować odpowiedni czujnik,
podłączyć (niezależnie od producenta)
• System można dostosować do wszystkich
czujników / silników i może być rozbudowywany

• Elastyczne zarządzanie danymi: lokalnie (np. na
odseparowany serwer) lub do chmury
• Wybór różnych dostawców usług w chmurze
o wysokim poziomie bezpieczeństwa
• Elastyczny transfer danych możliwy przez LAN,
W-LAN lub GSM
• System może być w przyszłości aktualizowany
w zależności od nowych wersji

www.baumueller.com
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BAUDIS IoT przykłady: Analiza danych
• On-line zbieranie danych z różnych linii produkcyjnych niezależnie
od lokalizacji
• Porównanie różnych jednostek produkcyjnych ze sobą
• Analiza danych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania słabych
punktów procesu

LAN, W-LAN, GSM

• Poziom dostępu z odpowiednio dostosowanymi wymaganiami
• zakres i uprawnienia dostępu (np. operatorzy, kierownik grupy,
kierownik zakładu, zarząd)

Twoje korzyści: zwiększenie wydajności
Machine 1

Machine 2

Machine 3

BAUDIS IoT przykłady: Utrzymanie Ruchu
• Analiza poprzez zbieranie danych z procesu lub układu napędowego
• Utrzymanie Ruchu: wczesne ostrzeganie przed możliwymi awariami,
możliwości wczesnego planowania przerw konserwacyjnych
• Analiza odbywa się przy użyciu najnowszych dostępnych algorytmów
• System stale jest rozwijany oraz bardzo inteligentny, możliwość
samoregulacji

LAN, W-LAN, GSM

• Unikanie przestojów maszyny

Twoje korzyści: optymalizacja usług i kosztów, jak również
zwiększenie dostępności maszyn i systemów zamontowanych

Jesteśmy do Waszej dyspozcji - Twój partner do kontaktów w zakresie rozwiązań

Baumüller AnlagenSystemtechnik GmbH & Co. KG
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