KALIBRAČNÍ
SYSTÉMY
Přesná poloha koncového nástroje
bez nutnosti zásahu obsluhy

Kompletní řešení pro kalibraci
a prediktivní údržbu robotů.
JHV nabízí řešení, které vám zajistí:
Automatickou kalibraci nástroje v důsledku opotřebení, kolize nebo jeho výměny
Eliminaci odstávek nutných pro manuální kalibraci
Včasné informování o blížící se poruše a možnost naplánovat servis
Unifikované řešení pro různé výrobce robotů

Kalibrace pozice nástroje (TCP)
Automatická kalibrace nástroje robota při opotřebení nebo po kolizi
Systém pracuje automaticky bez zásahu obsluhy
Celý proces kalibrace trvá jen několik minut

Kalibrace pracovního prostoru
Rychlé a autonomní zaměření robota v prostoru
Úspora času po údržbě nebo výměně robota
Automatická kalibrace pracovních prostorů (work objects)

Prediktivní údržba a monitoring
On-line monitoring robota a detekce anomálií
Predikce poruch s využitím strojového učení
Monitoring cyklu zakládání a automatické vyhodnocení problémů
Monitoring OEE, týdenní reporty, email notifikace o problému

Výhody:
Podpora různých značek robotů i kinematik (6 os a Scara)
Možnost připojit až osm robotů k jednomu systému
Kompletní instalace a zprovoznění od JHV

Více informací na solutions@jhv.cz

Řešení na klíč,
díky kterému ušetříte stovky hodin.
Technické parametry
Podporované značky robotů

ABB, Staubli, Mitsubishi, Kuka, Denso,
Fanuc, Yaskawa

Přesnost kalibrace

až 0,02 mm

Krytí

Senzor IP 65
Kontrolér IP 20

Oblasti použití

Robotické aplikace s vysokými požadavky
na přesnost pozice koncového nástroje
nebo chapadla, jako jsou: svařování,
lepení, manipulace s díly, zakládání
na pozice a mnoho dalších

Napájení
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Spojujeme pokročilé technologie, vlastní
nástroje a dlouholeté odborné znalosti,
díky kterým můžeme našim zákazníkům
nabídnout nová řešení.
JHV Solutions nabízí řešení v oblasti průmyslové automatizace:
Konzultační činnost, analýzy automatizovatelnosti
a zpracování návrhu řešení
Zrychlení a optimalizace výrobních procesů
Podpora vývoje produktů pro snížení nákladů na výrobní proces
Analytické systémy, řešení a produkty na míru

JHV-ENGINEERING s.r.o.
Nádražní 641
533 51 Pardubice
solutions@jhv.cz

