
Inteligentna 
automatyzacja dzięki AIoT
Kolejna rewolucja przemysłowa opiera się na sztucznej inteligencji 
i Internecie rzeczy (AIoT). Nowoczesne rozwiązania AIoT spełniają 
rygorystyczne wymogi przemysłowe i wprowadzają nowy poziom 
wydajności i innowacji. Przyszłość inteligentnej automatyki już tu 
jest. Czy jesteś na nią gotów?
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Ekstremalna wydajność w zastosowaniach przemysłowych

Technologie sprzętu i oprogramowanie wbudowane zapewniają 
wysoką stabilność  

Wytrzymałe konstrukcje doskonałe dla wymagających środowisk 

Małe i konfigurowalne wymiary dla każdego zastosowania 

Łatwe wdrożenie  i sprawne zarządzanie z każdego miejsca

Moduły DRAMPamięci flash
Wbudowane 
peryferia Oprogramowanie

Wymagania w automatyce

Integracja

Interfejsy z istniejącymi urządzeniami 
produkcyjnymi i infrastrukturą
Efektywne zbieranie i analiza danych
Zgodność ze złożonymi sieciami

Środowisko i ekspansja

Stabilność w ekstremalnych 
temperaturach
Ochrona przed wyzwaniami takimi 
jak zanieczyszczenia i drgania
Koordynacja między urządzeniami
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Monitoring

Centralne sterowanie
Stały monitoring
Zdalne zarządzanie i konserwacja

Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym dostępem
Utrzymanie i nadmiarowość danych

·
·
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·
·



Klient zredukował koszty i poprawił dostępność dzięki monitoringowi urządzeń inteli-
gentnych

Wynik

Wyzwania

• Trudności w zbieraniu informacji o 
    urządzeniach z szerokiego zakresu urządzeń
• Niezdolność do przewidzenia awarii 
    systemowych i sprzętowych
• Konieczność przewidywania trwałości 
    urządzeń magazynowych, aby zapewnić 
    wymianę na czas
• Często niewystarczająca liczba 
    pracowników na miejscu

Rozwiązania

• System powiadomień wdrożony za pomocą 
    iCAP
• Interfejs do zarządzania przyrządami i 
    urządzeniami online dostępny z każdego
     miejsca
• Ciągły monitoring urządzeń magazynowych 
    i innych
• Automatyczne wysyłanie alertów e-mail i 
    SMS w przypadku nieprawidłowego 
    zachowania urządzeń i awarii

Przez zintegrowanie wszystkich ważnych urządzeń i przyrządów z oprogramowaniem Innodisk iCAP do 
monitorowania urządzeń, klient był w stanie znacznie zoptymalizować zarządzanie zakładem i zredu-
kować koszty związane z planowaniem i pracami konserwacyjnymi. Dzięki iCAP  operatorzy systemu 
otrzymują również na czas alerty o potencjalnych usterkach sprzętu i urządzeń — nawet gdy są poza 
zakładem — co ułatwia wykonywanie napraw i wymian na czas i zwiększa dostępność systemu.

Nowoczesne inteligentne fabryki są pełne zaawansowanego sprzętu i urządzeń, które muszą funkc-
jonować na optymalnym poziomie i w doskonałej koordynacji przy niewielkim nadzorze. Jednak przy tak 
dużej ilości urządzeń i tak dużej ilości danych generowanych przez wszystkie te urządzenia, utrzymanie 
takich linii montażowych pod kontrolą może być niezwykle trudne dla operatorów systemów. Jeden 
klient z nowoczesną fabryką chciał poprawić wydajność i stabilność systemu przez ułatwienie zadań 
zarządzania i konserwacji.

Zarządzanie i monitoring 
inteligentnej linii mon-
tażowej



Zapewnienie, że roboty inteligentnej fabryki mogą pracować płynnie i bezpiecznie w 
trudnych i zróżnicowanych środowiskach przemysłowych.

Wyniki

Wyzwania

• Wymagana odporność na trudne i 
    różnorodne środowiska, np. wysokie 
    temperatury, wysoką wilgotność i wibracje.
• System zrobotyzowany musi być w stanie 
    wznowić pracę nawet po napotkaniu 
    niestabilnego źródła zasilania
• Ograniczona przestrzeń dla elementów 
    wewnątrz robota
• Klient wyraził obawy o cyberbezpieczeństwo 
    swoich zastosowań zrobotyzowanych
• Wysoka czułość na nieoczekiwane awarie 
    systemu, ponieważ powodują one 
    zatrzymanie całej linii produkcyjnej

Rozwiązania

• Elementy z technologiami Innodisk 
    dotyczącymi temperatury, powłok 
    selektywnych i wypełnienia bocznego
• Technologia iCell chroniąca przed nagłymi a
    wariami zasilania
• Technologia oprogramowania iOpal i 
    szyfrowania AES-256 do ochrony danych
• Pakiety oprogramowania iSMART i iCAP  
    do sprawnego i ekonomicznego 
    monitorowania urządzeń
• Kształty o bardzo niskim profilu (VLP)  i 
    dostosowane moduły zajmujące niewiele 
    miejsca i idealne dopasowanie

Dzięki wytrzymałym i kompaktowym komponentom Innodisk, system zrobotyzowany zyskał bardzo 
potrzebną ochronę przed trudnymi warunkami pracy bez wpływu na jego wielkość. Ponadto, dostoso-
wane do potrzeb klienta oprogramowanie wbudowane od Innodisk pomogło złagodzić skutki niestabil-
nego zasilania, dodatkowo wzmacniając stabilność operacyjną robotów. Aby w pełni zaspokoić potrzeby 
klienta, wdrożono również inteligentne rozwiązania programowe zoptymalizowane pod kątem zdalnego 
zarządzania i monitorowania, zmniejszając koszty i liczbę pracowników potrzebnych do obsługi inteli-
gentnego systemu zrobotyzowanego. Wszystko to, w połączeniu z rozwiązaniami sprzętowymi i 
programowymi Innodisk zorientowanymi na bezpieczeństwo, dostarczyło wysoce wydajne i bezpieczne 
rozwiązanie gotowe do działania.

Klient chciał wzmocnić wytrzymałość i bezpieczeństwo swojego uniwersalnego systemu zrobotyzowa-
nego, przeznaczonego do użytku w inteligentnych fabrykach. System zaprojektowany do różnych 
zadań, w tym wkręcania śrub, dozowania, lutowania, paletyzacji, montażu, itp., jako wysoce elastyczny, 
autonomiczny system zrobotyzowany potrzebował komponentów i technologii zoptymalizowanych do 
pracy w różnych środowiskach przemysłowych. Ponadto klient potrzebował inteligentnych rozwiązań 
programowych do bezproblemowego monitorowania swoich urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

Wytrzymałe i bezpieczne 
technologie dla auto-
nomicznego robota pro-
dukcyjnego
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Nasza wizja

Absolute Integration™

Absolute Integration™  to przewidywana przez nas ścieżka przejścia w stronę coraz bardziej połączonego świata.

„ Dla nas integracja to nie tylko połączenie sprzętu, oprogramowania i oprogramowanie wbudowane; 
to filozofia, która asymiluje wszystkie istotne elementy w celu stworzenia optymalnego rozwiązania”

For more warranty details, please contact the Innodisk Sales Department or visit our website:  

www.innodisk.com

Siedziba główna  

Innodisk Corporation

5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., 

New Taipei City, 221, Taiwan

T    +886-2-7703-3000 

F    +886-2-7703-3555

E    sales@innodisk.com

 

Japonia

2F., 1-1-14, Nihonbashi-Ningyocho, 

Chuo-ku, Tokyo, 103-0013 Japan

T    +81-3-6667-0161  

F    +81-3-6667-0162

E    jpsales@innodisk.com

 

USA

42996 Osgood Road

Fremont, CA 94539

T    +1-510-770-9421 

F    +1-510-770-9424

E    usasales@innodisk.com

9 Timber Lane, Marlboro, NJ 07746

T +1-732-8530455

F  +1-732-7846401

1 Chisholm Trail Road

Suite 4150

Round Rock, TX 78681

T +1-512-828-7464

Chiny

807, 8 Floor, Building B, Hengyue 

Center, Dengliang Road, Nanshan 

District, Shenzhen, China

T    +86-0755-2167-3689   

      +86-0755-2167-3690 

F    +86-0755-2167-3691  

E    sales_cn@innodisk.com

Shanghai   T    +86-021-64198038

                   

Beijing        T    +86-010-82458120

                       T    +86-010-82458130

Chengdu   T    +86-028-67197490

Europa

Pisanostraat 57, 5623 CB, 

Eindhoven, The Netherlands

T    +31-(0)40 3045 400

F    +31-(0)40 3045 419

E    eusales@innodisk.com

T    +86-021-64195356
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