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Hálózatba kapcsolt gyártósor i4.0
 
Ismerjen meg egy olyan gyártósort, amit az Ipar 4.0 követelményeinek  
megfelelően alakítottak ki.

Virtuális modell és szimuláció
Lehetőség nyílik a fejlesztési idő csökkentésére és 
minden gyártási folyamat szimulációjára.

Következetes hálózatba kapcsolás
Minden releváns információ valós időben, a világon 
bárhol elérhető.

Adatelemzés
Az előre meghatározott adatelemzési eljárások segítsé-
gével javíthatóak a folyamatok és a minőség.

Interaktív adategyeztetés, megjelenítés – ActiveCockpit
Egyaránt segíti a vezetőket és a munkatársakat a folyamatok 
fejlesztésében.

i4.0 Upgrade Kit
Összeköti az olyan létező gyártósorokat és modulokat, amelyeket 
korábban nem kapcsoltak az i4.0 hálózatába.

Intelligens munkaállomás – ActiveAssist
Támogatást nyújt a sokrétű összeszerelési 
munkákhoz.

Termékvezérelt gyártás
Az RFID-technológia segítségével a rendszer továbbítja 
a szükséges termelési adatokat.

Rugalmas és moduláris elrendezés
A manuális és automatizált munkaállomások rugalmasan, a különböző gyártási 
sorozatoknak leginkább megfelelő módon helyezhetőek el. 

A moduláris gyártósor a gyors és hatékony termelésen és  
összeszerelésen keresztül mutatja be, hogyan érhető el  
a gyártás során a megnövekedett termelékenység és  
rugalmasság az Ipar 4.0 segítségével.

Minden állomás hálózatba kapcsolt és valós időben biztosítja  
a szükséges információkat.
A rugalmas gyártáskoncepció a teljesen automatizált és  

a manuális munkaállomások előnyeit egy olyan sokoldalú gyártási 
megoldásban ötvözi, ami tartalmazza a legkorszerűbb automatizá-
lási és információs technológiákat. A szükséges információkat 
informatikai rendszerek segítségével osztják meg.

A gyártósor továbbítja a szükséges termelési adatokat,  
így biztosítva a hatékony gyártás alapjait.
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Halózatba kapcsolás és szoftverintegráció

Lua  
Robotok programozásá-
hoz (Open Core).

Java Virtual Machine  
A független programo-
zás és alkalmazás 
érdekében a Bosch 
Rexroth vezérléseibe 
integrálták.

Dassault Systèmes 
Dymola  
Megoldás a dinamikus 
modellek szimulációjá-
hoz.

Open Core  
Engineering  
Az informatikai és 
automatizálás egyszerű 
integrációjához, vala-
mint a mérnöki munka 
akár 30 százalékos 
csökkentéséhez.

MES megoldás
A gyártásvezérléshez, 
ami közvetlen kapcsola-
tot biztosít az automati-
zálási vezérlőkhöz  
(OPC UA).

mxAutomation 
A KUKA robotok-
hoz való kapcsoló-
dáshoz, illetve a 
Rexroth vezérlé-
sekkel történő 
kommunikáció-
hoz.

Bosch IoT Cloud 
és PQM
A Bosch Rexroth 
csavarozórendsze-
réből érkező  
adatok minőségi, 
felhőalapú elemzé-
séhez.

i4.0 Upgrade Kit 
Rexroth-megoldás 
a létező gyártóso-
rok és modulok 
hálózatába kap-
csolásához.

WebConnector 
Rexroth-megoldás 
a létező gyártóso-
rok és modulok 
hálózatába kap-
csolásához.

Data Analytics 
Server  
*Az adatok statisz-
tikai elemzéséhez 
és megjelenítésé-
hez (MATLAB 
Simulink).

ActiveCockpit  
Webalapú, az inter-
aktív adategyezte-
tést elősegítő meg-
jelenítőszoftver, ami 
a legkülönbözőbb 
alkalmazásokkal 
egészíthető ki. 

Vezérlő

Gyártási megrendelés

OPC UA OPC UA

Data Analytics Server

Szimuláció Digitális szervizasszisztens/
szervizportál

Címkézés Videó Információ

Vevői megrendelés Információ (megrendelés, 
logisztika, követelmények)

Megjelenítés

Összeszerelés
CsavarozásAdagolásElosztás

Ellenőrzés
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ERP

MES

Az i4.0 Upgrade Kit lehetőséget teremt a már meglévő olyan 
gépek, modulok vagy sorok összekötésére, amelyek nem 
rendelkeznek hálózati kapcsolattal (i4.0 topológia). Az adatok 
az informatikai rendszerekben automatikusan feldolgozha-
tóak, és állapotfigyelésre vagy adatbányászatra is használha-
tóak. Az i4.0 Upgrade Kit felhasználása nem igényli a meglévő 
automatizálási megoldás módosítását, és webalapú konfigu-
rálásának elvégzéséhez nem szükséges semmilyen különleges 
programozási ismeret.

A PQM biztonságosan és megbízhatóan ellenőrzi és doku-
mentálja a csavarozási folyamatok adatait. A normál folyamat-
tól való eltérések érzékelésével a rendszer megakadályozza, 
hogy hibás munkadarabok kerüljenek gyártásba. 
A felhasználó közvetlen értesítéseket kap a gyártási folyama-
tok során fellépő hibákról. Az adatok a vevők igényei szerint 
kialakított tárhelyeken vagy a Bosch IoT Cloudban tárolhatók. 
Ez biztosítja az adatok elérhetőségét bárhol a világon. 

Az ActiveCockpit egy interaktív kommunikációs platform, 
amely a gyártási adatok azonnali feldolgozását és szűrését 
teszi lehetővé az egyéni igényeknek megfelelően.
Az ActiveCockpit segíti az informatikai alkalmazások háló-
zatba kapcsolását és megjelenítését, beleértve a telephelye-
ken átívelő gyártástervezést, a folyamatirányítást és a minő-
ségirányítást. Az információ lehetővé teszi a vezetők és  
a munkatársak számára a folyamatok optimalizálását.

i4.0 Upgrade Kit PQM

Interaktív adategyeztetés, megjelenítés 

Támogatja a munkatársakat a különböző konfigurációk szerinti 
szerelési folyamatok során. Az RFID-technológia segítségével a 
termékek egyértelműen beazonosíthatóak. Az állomásokon projek-
tor jeleníti meg a szerelési utasításokat, egyúttal a felhasználandó 
munkadarabot egy felvillanó fény jelöli. Az összeszerelés lépései 
kamera és ultrahangos eszközök által, vagy az eszköz továbbított 
információi alapján kerülnek követésre és jóváhagyásra. 

Intelligens munkaállomás – ActiveAssist

A webalapú szoftver összegyűjti és elemzi a gép és a hozzá 
tartozó folyamatok adatait a gyártósorok rendelkezésre 
állásának és termelékenységének növelése érdekében.
A matematikai módszereknek és megjelenítésnek köszönhe-
tően a szoftver biztosítani képes az adatok könnyű elemzé-
sét. Ideális megoldás a minőségbiztosításhoz, a folyamatok 
javításához, valamint az előre tervezhető karbantartási mun-
kálatokhoz.

A Bosch Rexroth automatizálási platformjának nyílt architek-
túrája biztosítja a közvetlen kapcsolatot a termelésirányítási 
rendszer (MES) és a vezérlési rendszerek között, így lehetővé 
teszi a gyártási folyamatok valós idejű irányítását és ellenőr-
zését.

Data Analytics Server

MES

A szenzorok biztosítják 
az információkat

Hálózat

Webalapú konfiguráció

▶ WebConnector
▶ Java
▶ Linux

▶ Informatikai rendszerekhez való kapcsolódás

Vállalatirányítás Internet (Felhő)

Termelésirányítás

MES

Folyamatirányítás

Felhő

Utasítások 
Villanófény, projektor

Mozgásérzékelés 
3D kamera

Termékazonosítás
RFID

Kéziszerszám- 
pozíció érzékelés 
Ultrahang

Interaktív munkautasítások 
Projektor, érintőképernyő
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A Bosch Rexroth gyártási megoldásai következetesen rugalmas, 
moduláris és méretezhető modellen alapulnak. A támasztott 
követelményeknek megfelelő, különböző saját vezérlésekkel 
rendelkező manuális és automatizált munkaállomásokat tartal-
mazó elrendezések könnyen és gyorsan felépíthetőek. Ez lehe-
tővé teszi a rendszer további bővítését, ami a folyamat előreha-
ladtával lehet szükséges.

A Bosch Rexroth rendszere egyedi műszaki megoldást kínál  
az anyagok és a munkadarabok szállítására és elhelyezésére. 
Maximális pontosságot és független mozgássorrendet biztosít, 
valamint gyorsabb, mint a hagyományos rendszerek. A koncepció 
alapja a lineáris motortechnológia, mely lehetővé teszi minden 
munkadarab egyesével való elhelyezését, és biztosítja a kapcso-
lat nélküli szállítást.

Már a konstrukció megkezdésétől virtuális környezetben épül 
fel a gép. Ez a gépgyártók számára lehetővé teszi, hogy  
a fejlesztési folyamatot felgyorsítsák. Új termék gyártása ese-
tén a folyamat egyszerűen szimulálható és optimalizálható.  
A virtuális környezet csökkenti a gyártandó termék közötti 
beállítási és az átállítási időket, ezzel növelve a hatékonyságot.

A Bosch Rexroth vállalat csavarozórendszerei beépített  
nyomaték- és forgásérzékelőkkel, valamint intelligens szoft-
verfunkciókkal felszereltek annak érdekében, hogy a csavaro-
zási folyamat teljes mértékben biztosítható legyen. Az eszkö-
zök akár vezeték nélküli kapcsolat segítségével beépíthetőek 
a meglévő gyártási környezetbe, és számos protokoll áll 
rendelkezésre a parancsok és adatok küldéséhez.

A Bosch Rexroth automatizálási platformjának nyílt architektúrája 
számos konfigurációs szinten biztosítja a különböző típusú 
robotok beépítését és hálózatba kapcsolását. A robotok közvetle-
nül irányíthatóak a Bosch Rexroth vezérlőinek segítségével, 
amelyek különböző nyelveken programozhatóak. 

Rugalmas és moduláris elrendezésRugalmas szállítórendszer

Virtuális modell

Smart tools

Robotok beépítése

A szoftver segítségével a Bosch Rexroth gyorsan biztosítja  
a hibaelhárításhoz szükséges információkat. Az operátor 
okostelefonon vagy tableten keresztül megkapja a hibás  
termék adatait, és interneten keresztül a Bosch Rexroth  
szerverén található, összes dokumentációhoz hozzáférhet.  
A Service Assistant közvetlenül továbbítja a bonyolultabb 
hibákat és kérdéseket a Bosch Rexroth helpdesk felé.

Digital Service Assistant

1 = Elosztás
2 = Betöltés
3 = Csavarozás

4 = Keresztirányú mozgatás
5 = Manuális munkaállomás
6 = Ellenőrzés

Első opció: I-alak

valós virtuális

1 2 3 5 64

Második opció: Y-alak

1 2 3

5

5

6

6

4
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i4. now
Connected Automation

A Bosch Rexroth mint az automatizálási megoldások vezető 
gyártója és szállítója élen jár az ipar 4.0 megvalósításában.  
A széles termékválasztékunknak és a világszerte megtalálható 
telephelyeinken megszerzett sokrétű gyártási tapasztalatunk-
nak köszönhetően vezető automatizálási és gyártási megoldá-
sokat kínálunk.

A hálózatba kapcsolt gyártóberendezések gyorsabb és rugal-
masabb termelési folyamatokhoz, az anyagfelhasználás haté-
konyságának növekedéséhez, a feladatok egyszerűsödéséhez, 
valamint az állásidő csökkenéséhez vezet.

Bosch Rexroth termékpaletta
G

yá
rt

ás
au

to
m

at
iz

ál
ás

Termékek és 
megoldások

 Nyílt platform

 Smart termékek

 Vezérlések és szoftverek

 Elektrohidraulika és -mechanika

 Kapcsolódó technológiák 

 Tervezői segédeszközök

 Alkalmazások és könyvtár

 i4.0 eszköztár

 HMI-megoldások

 Szenzorintegráció

 Felhőalapú megoldások

 Biztonság és védelem

...

 Komplett gyártósorok

 Intelligens folyamatok

 Technológiákon átívelő automatizálás 

 Intelligens munkaállomások

 Anyagáramlási és logisztikai megoldások

 Informatikai és szoftverintegráció

 Elérhető szolgáltatások

 
(Szervizasszisztens, szervizportál, szervizszerződések,  
állapotvizsgálat, megelőző karbantartás stb.)

…

 Projekttervezés/konfiguráció

 Szimuláció 
(Anyagáramlás és termelés, gépek és folyamatok,  
erőforrások, például energiahatékonyság)

 Tanácsadás a gyártási megoldással  
kapcsolatban

 i4.0 – Barnamezős beruházás 

 i4.0 – Zöldmezős koncepciók

 Rendszerintegráció és támogatás

 Üzembehelyezés

 Adatelemzés

 Oktatás

...

Termékek és megoldások Gyártási megoldások Szerviz és tanácsadás

Contact: sales@boschrexroth.hu


