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Một giải pháp chìa khóa trao tay cho 
hoạt động đóng gói hiệu quả

Nghiên cứu ứng dụng

Giới thiệu

Đóng gói hàng loạt rất cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn trong quá 
trình vận chuyển và tiêu thụ an toàn các mặt hàng thực phẩm. Các 
máy móc tham gia vào quy trình này cần tạo ra sản phẩm hiệu quả 
trong suốt 24 giờ và có thời gian ngừng hoạt động cực kỳ thấp. Được 
thiết kế để tồn tại  hoạt động từ 5 đến 10 năm có nghĩa là chỉ những 
bộ phận bền bỉ nhất mới được chấp nhận.

Đối mặt với những thách thức này, một nhà sản xuất thiết bị đóng gói 
thực phẩm có kinh nghiệm ở Úc đã hợp tác với Innodisk để tìm giải 
pháp lưu trữ và bộ nhớ cho thiết bị dựa trên mô-đun. Thiết bị sẽ đóng 
gói với tốc độ lên tới 300 mặt hàng mỗi phút và giảm thiểu thời gian 
ngừng hoạt động là ưu tiên số một. Do các hạn chế mô-đun, khách 
hàng cũng cần một giải pháp để giải quyết các vấn đề tương thích với 
thẻ ghi chú.

Một nhà sản xuất thiết bị đóng 
gói thực phẩm của Úc cho các 
ứng dụng dây chuyền lắp ráp 
đã tìm thấy một giải pháp lưu 
trữ và bộ nhớ nhỏ gọn và bền bỉ 
thông qua quan hệ đối tác với 
Innodisk.

Bộ nhớ và bộ nhớ cấp công nghiệp tùy chỉnh cho nhà sản xuất 
thiết bị đóng gói thực phẩm Úc
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Kết quả

Nhà sản xuất tìm thấy cả độ bền cần thiết và giải pháp tùy chỉnh 
thông qua chuyên môn của Innodisk. Với thiết kế này, mô-đun và các 
thành phần có thể mang lại hiệu suất lâu dài và có thể dễ dàng hoán 
đổi nếu cần thiết để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. 

Cam kết của chúng tôi

Tại Innodisk, chúng tôi tin rằng thông qua hợp tác, chúng tôi có thể 
vượt qua mọi thử thách. Bằng cách duy trì một hệ thống thông tin 
liên lạc mạnh mẽ xuyên suốt từ giai đoạn yêu cầu đến giai đoạn thực 
hiện, chúng tôi đảm bảo giải pháp phù hợp với ứng dụng của bạn. 
Chúng tôi vẫn cam kết liên tục đổi mới tập trung vào phần cứng, phần 
sụn và tích hợp phần mềm.

Lộ trình thành công 
của chúng tôi
Bộ nhớ SODIMM 4GB DDR3
· Thiết kế nhỏ gọn   Yếu tố hình thức 
nhỏ gọn  
· Độ bền công nghiệp

Giải pháp lưu trữ thẻ SATA sang CF
· Đèn flash SLC độ bền cao
· Dễ dàng trao đổi
· Thẻ chéo hóa đổi từ SATA sang CF
· Dung lượng 8GB

Thách thức

· Hoạt động 24/7: Khách hàng cần các bộ phận có thể xử lý 
  các hoạt động liên tục, lâu dài
· Dựa trên mô-đun: Các thành phần phải nằm gọn trong mô-
  đun bị giới hạn về không gian và dễ dàng thay thế
· Thách thức tùy chỉnh: Máy khách cần điều chỉnh các bộ phận 
  cho một nền tảng đã có sẵn yêu cầu phải được sửa đổi

Giải pháp

· Giải pháp độ bền cao: Bộ lưu trữ flash lâu dài và bộ nhớ cấp 
  công nghiệp đảm bảo rằng thiết bị sẽ hoạt động đáng tin 
  cậy trong suốt thời hạn sử dụng của sản phẩm 
· Các bộ phận dễ phù hợp: Innodisk có thể cung cấp các bộ 
  phận hình thức nhỏ có thể dễ dàng triển khai trên nền tảng 
  giới hạn không gian
· Tiện ích mở rộng chéo: Không có đầu nối khả dụng, thẻ lưu 
  trữ được triển khai trên giao diện chéo cho phép trao đổi 
  nhanh chóng và dễ dàng nếu cần 


