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Bővebb információ, kapcsolatfelvétel

Az innováció rövid leírása
Az Autonóm Mobil Robotok, az AMR-ek nagyon
hatékony és intelligens, Ipar 4.0-ás eszközök. De
honnan tudják, hogy mikor mi a feladatuk? Honnan tudja a robot, hogy honnan hova menjen?
Egy operátor hívja, vagy egy adott jel teljesülése
esetén automatikusan menjen A-ból B-be? Lehet
egyáltalán az ilyen robotokat Ipar 2.0 vagy Ipar 3.0
környezetben működtetni? Ezeket a problémákat
oldja meg az Intelligens Robothívó.

Milyen stádiumban van?
Kifejlesztettük a termékcsalád második generációját. Eddig öt eladott rendszer működik, és a kis
sorozatú gyártás folyik.
Eddig elért eredmények, az innováció
várható társadalmi hasznossága
A legtöbb logisztikai feladatot, amelyet mobilrobotok hajtanak végre, meg sem lehet oldani az
Intelligens Robothívó nélkül. A rendszer, miközben
növeli az új robottechnika hatékonyságát, kisés középvállalatok számára is lehetővé teszi a
mobilrobotok használatát.

tudnak teremteni a gyári IT infrastruktúrával és
azon keresztül a robotrendszerekkel. Az Intelligens
Robothívó (SMC) egyaránt üzemeltethető „kézzel”,
ugyanakkor konvencionális PLC- és szenzoros
inputokat is tud kezelni, és így irányítani Ipar 4.0ás rendszereket. Az Intelligens Robothívót (SMC)
egyszerű telepíteni a gyári környezetbe, használatuk könnyen betanítható. Az eszköz kis- és középvállalatok számára is lehetővé teszi az Ipar 4.0-ás
mobilrobotok hatékony bevezetését, akár szigetszerűen is, hagyományos ipari környezetben. (Ipar
3.0, Ipar 2.0…)
Cégünk 2019-ben fogott bele a Smart Mission Consol
eszközcsalád fejlesztésébe. Jelenleg a prototípus 2.
generációjának kis sorozatú tesztelését végezzük
ipari környezetben, és fejlesztjük a gyártásra és ergonómiára optimalizált 3. generációs eszközöket.
Az SMC egy olyan eszköz, amely rendelkezni fog
Ethernet, Modbus és Wi-Fi (2.5 és 5 GHz-es) hálózati csatlakozási lehetőséggel, képes lesz feldolgozni operátorinputokat konvencionális ipari nyomógombok vagy egy Touch panel által. További nagy
előnye, hogy integráltuk bele az ipari szenzor jelkondicionáló mátrixot is, amely gyakorlatilag minden típusú szenzort képes kezelni, például induktív,
kapacitív, ultrahangos, fotoelektromos, akár NPN,
akár PNP kimenettel rendelkező elemeket is. Az SMC
bővíthetőségét is szem előtt tartottuk, így sikerült
elérni, hogy a végső termékben 40-nél több szenzor

Referenciák, díjak, médiamegjelenések
Kis- és nagyvállalatnál is működik referenciánk
az autóiparban, az egészségiparban, a műanyagiparban. Például:
• Ipar 2.0: Operátori működtetés esetén a dolgozó a konzolon lévő hívógomb megnyomásával
kezdeményezi a távol lévő robot odahívását,
amelynek érkezéséről visszajelzést is kap a
konzolra.
• Ipar 3.0: Automatikus működés esetén egy érzékelő vagy egy ipari vezérlő (PLC) jelét kapja
a konzol, és úgy hívja a robotflotta valamelyik
tagját.
• Ipar 4.0: SAP vagy ERP hívja/küldi a robotot,
de az Intelligens Robothívót is lehet integrálni
a rendszerbe.
A továbblépéshez szükséges
Befektető, marketing (kiállítások, internetes
megjelenés)
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Az Intelligens Robothívó, a Smart Mission Consol
eszközcsalád kifejlesztését többéves, mobilrobotos
tapasztalatunkra alapoztuk. Az Autonóm Mobil
Robotok, az AMR-ek nagyon hatékony és intelligens, Ipar 4.0-ás, kollaboratív és autonóm szállítóeszközök, de honnan tudják, hogy mikor mi a
feladatuk? Honnan tudja a robot, hogy honnan
hova menjen? Egy operátor hívja, vagy egy adott
jel teljesülése esetén automatikusan menjen A-ból
B-be? Lehet egyáltalán az ilyen robotokat Ipar 2.0
vagy Ipar 3.0 környezetben működtetni, és ezáltal
kis- és középvállalatok számára is elérhetővé tenni
a legújabb robottechnikát?
Ezeket a problémákat oldja meg az Intelligens
Robothívó, a Smart Mission Console (SMC). Az
SMC eszközön keresztül akár az operátorok, akár
a hagyományos vezérlők, a PLC-k is kapcsolatot

is csatlakoztatható legyen az eszközhöz. A fejlesztés
során egy flexibilis platformot hoztunk létre, amely
minden felhasználó számára, minden külön feladatra
egyedileg konfigurálható.
Az Ipar 4.0 folyamaton kívül szintén nagy ütemben
fejlődik a „Big Data”, az adatközpontú döntéshozatali
mechanizmus. Mivel az SMC-ben egy nagy kapacitású számítógép dolgozik, ez olyan későbbi fejlesztési lehetőségeket ad, amelyet egy tradicionális
PLC nem képes nyújtani. E funkcionalitások egyike
a termelés során keletkező adathalmazok feldolgozása, aggregálása és rendszerezése, amely a termelési rendszer hatékonyságát, integráltsági szintjét
jelentősen növelheti a „black factory” megvalósításának irányába.
A kiadvány szakmai támogatója:
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