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MACHINE BEWAKINGSSYSTEMEN
RETROFIT OPLOSSINGEN
VOOR TRANSPARANTIE IN PRODUCTIE PROCESSEN
Voor productie managers en lijn managers
made in Germany
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Indicatieve betekenis van optische signalen

Kleur: Rood
Betekenis: Ernstig gevaar/gevaarlijke toestand

Kleur: Geel
Betekenis: Let op/dreigende kritische toestand

Kleur: Blauw
Betekenis: Toestand die een gedefinieerde
handeling vereist

Kleur: Wit/transparant
Betekenis: Geen speciale betekenis

Kleur: Groen
Betekenis: Normale toestand
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Central Control Station mogelijkheden …
… grotere flexibiliteit
·

… een beter overzicht van

Veranderingen in productie capaciteit

•

zijn eenvoudiger te identificeren en

geacht het type

beter beheersbaar
·

Alle machines / apparaten, on-

•

Handmatige werkstations

Reageert effectiever op product /
volume variaties

… een snellere reactie
·

… uitgebreide data-analyse

Eerder productieproblemen her-

• Om eerder zwaktepunten te iden-

kennen

tificeren en verbeteringen door te

·

Verminder uitvaltijden

voeren

·

Sneller problemen oplossen
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Om eenvoudig machines, apparaten en handmatige werkstations te
monitoren, op een enkel scherm zonder tussenkomst IT specialisten
en complexe installaties.
Zeer eenvoudig te installeren is en zelfs achteraf in te bouwen.
· Draadloos systeem, uitgebreide bekabeling niet nodig
· Stand alone van ERP-systeem
· Geen complexe veranderingen van de bestaande IT infrastructuur
· Bestaande signaal toren fungeert als gemeenschappelijke
interface
· Modulair ontwerp, eenvoudig aan andere componenten toe te
voegen
· Kostenbesparend
· Toename capaciteit
· Toename productiviteit
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Systeem beschrijving.
Ons monitoring systeem heet “WIN”
Het WIN systeem is de perfecte combinatie van een signaal armatuur, draadloze technologie en
een ingenieus software pakket.
De gemeenschappelijke interface op alle machines, apparatuur en werkplekken is de signaal
toren. De zender heeft een transmissie bereik tot 300 meter en wanneer het als een repeater
gebruikt wordt, kan het bereik oplopen tot 900 meter. Zoals met alle conventionele draadloze
systemen kan het zendbereik binnenshuis meer beperkt worden, maar een van de sterke punten
van WIN is het gebruik van de frequentieband (868 MHz). Dit maakt het mogelijk om beter dan
WiFi of Bluetooth door muren of voorwerpen te reiken.

Het MDC systeem bevat een receiver, transmitters en software.
Transmitter. Draadloos data monitoren
→ kan geïntegreerd worden in de signaal toren als een extra element
→ monitort de status en telt de output van 50 machines of werkstations
→ gegevens gaan draadloos naar de ontvanger

Receiver. Secure verzameling van data
→ ontvangt alle data die verzonden wordt door de transmitters in het netwerk
→ gegevensoverdracht naar een Microsoft SQL-database en slaat dit daar op

Software. Centrale controle station
→ het controle station biedt een overzicht van alle machines, apparaten en werkstations
→ retrospectieve data-analyse
→ procesoptimalisatie
→ reageert snel op de verstoringen van de productie
→ rapporteert
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Het MDC systeem kan probleemloos geïnstalleerd worden op
bestaande installaties. De intelligente software die continue
informatie geeft over de status van evt. veranderingen of storingen is
indrukwekkend.
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Flexibel en eenvoudig te combineren. De hardware producten
Het voordelige monitoring systeem WIN is eenvoudig te installeren en het modulaire systeem van
de hardware maakt installatie in bestaande systemen of uitbreiding van het netwerk altijd
mogelijk.

Eenvoudige data collectie. Met WIN master
De “WIN master” kan data ontvangen van 50 transmitters en is verbonden d.m.v. USB naar een
lokale PC in de productie omgeving. De data worden dan bewaard in een database.

Data collectie via Ethernet netwerk. Met WIN ethernet master

In tegenstelling tot de “WIN master” hoeft de “WIN ethernet master” niet verbonden te worden
met een lokale PC. De receiver kan eenvoudig geconfigureerd en aangesloten worden op een
beschikbare ethernet aansluiting. Alle data wordt dan secuur verzameld via het ethernet netwerk
en opgeslagen in de database. De afstand tussen een PC en de “WIN ethernet master” is
ongelimiteerd en de locatie van de master kan vrijelijk gekozen worden waardoor de kosten van
het installeren van extra PC’s op de werkvloer bij het installeren al verminderen.

Status monitoring. Met WIN slave
De “WIN slave” is gemonteerd aan een KombiSIGN toren en kan tot 8 verschillende
omstandigheden controleren, status verzenden en data veranderen met de draadloze ontvanger.
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Output tellen. Met de WIN slave prestatie
De “WIN slave prestatie” kan, naast het monitoren van statuswijzigingen, ook de output van de
machines tellen. De “WIN slave prestatie” kan tot 6 verschillende condities monitoren en telt de
output van de machine door het oppakken van een telling impuls.

Schakelen en controleren. Met de WIN slave control
Met de “WIN slave control” kunt u de processen initiëren en machines starten of stoppen. Dit stelt
u in staat om verspilling te verminder en de productiemiddelen efficiënter te gebruiken. De WIN
software maakt de aansluiting van apparaten in een netwerk en op deze manier heeft u maar één
signaaltoren op de kop van de lijn nodig om u de status van het gecombineerde machinepark te
geven.
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De oplossing voor handmatige werkstations
“Call for action” Andon systemen
De juiste oplossing. Voor elke toepassing
Andon lichten kunnen gebruikt worden in tal van toepassingen; voor het optimaliseren van
kanban processen naar verpakkingslijnen assembleerafdelingen.

AndonCONTROL. Voor integrale signaaltorens
AndonCONTROL kan tot 8 verschillende statussen activeren. Bijvoorbeeld een tekort aan
materiaal A kan gesignaleerd worden bij de permanente gele lamp, terwijl een tekort aan
materiaal B kan worden aangegeven door een geel knipperlicht. De schakelknopjes op een
AndonCONTROL kan gelabeld worden volgens uw eigen speciale statussen.

AndonSWITCH. Om signaaltorens op afstand te besturen
AndonSWITCH is de ideale oplossing voor toepassingen waar de signaaltoren op afstand van het
Andon product geïnstalleerd moet gaan worden. Het systeem is uitgerust met intelligente
elektronisch verlichte schakelknopje. Met vier schakelknopjes kunt u de gewenste
statusverandering activeren. Er zijn acht verschillende verschillende statuscondities beschikbaar.

AndonBOX. Voor externe signaaltorens in industriële toepassingen
Het activeren van één, maximaal vier, schakelknopjes en verlicht maximaal vier verschillende
lichten van de signaaltoren. De eenvoudige schakel box is robuust en uitstekend geschikt voor
industriële toepassingen. De schakelknopjes zijn uitgerust met kleurcode-kapjes en naast elk
knopje kan de juiste functie geëtiketteerd worden.

Wat is Andon?
Het woord “Andon” komt uit de Japanse taal en staat voor een lantaarn of waarschuwingslicht en
wordt tegenwoordig gebruikt om een duidelijk zichtbaar verandering in lichtsysteem of
waarschuwing waarbij onmiddellijke actie ondernomen moet worden te omschrijven. Het gebruik
van Andon verlichting verbetert niet alleen de efficiëntie van productie processen maar
optimaliseert ook waardevolle middelen die leiden tot kosten reductie en is flexibel op de steeds
maar veranderende marktvraag.
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Intuïtief. Het WIN software
Het softwarepakket is een licentie vrij systeem, eenvoudig te installeren en leidt de gebruiker
door een aantal stappen om een individueel netwerk in te richten. Het toont de status conditie
van het signaalverlichting die in het systeem geïnstalleerd is, analyseert looptijden, identificeert
oorzaken van storingen in het productieproces en verbetert hiermee de efficiëntie.

Reageert snel. Controle station
Weet u welke machine momenteel niet operationeel is?
Het controle station geeft u de toestand van alle machines of
werkstations en wordt hiermee gecontroleerd. U kunt dus snel
zien of een machine een fout bevat of normaal loopt, of in
welke volgorde er gewerkt wordt en de status van die
volgorde. Dit systeem helpt u om snel actie te kunnen
ondernemen en op deze manier stilstand van machines te
reduceren.

Blijf op de hoogte van veranderingen. Berichten service
Hoe snel kunt u op stilstand of fouten reageren?
Snel reageren ondanks waar u op dat moment bent. Als de status van een machine of werkstation verandert, kan er automatisch een email verzonden worden naar een PC of smartphone
van de persoon die op de melding zou moeten reageren. U kunt kiezen naar wie en na hoeveel
tijd na de melding een email verzonden dient te worden.
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Intuïtief. Het WIN software pakket
Laat de efficiëntie toenemen. Productiviteitsmodule
Weet u hoe de productiviteit van uw machines of
werkstations is?
Met het gebruiken van de productiviteitsmodule kunt u de
productiviteit van uw machines of werkstations checken op elk
tijdstip. U kunt bijvoorbeeld de laatste werkdag bekijken of een
specifiekere tijdstip, zoals ploegen wisselingen. Met behulp van
deze module is het mogelijk achteraf stilstanden en storingen te
analyseren en daardoor de efficiëntie in de toekomst helpen te
verbeteren.

Werkend en stilstand. Totale productiviteitsoverzicht
Weet u de echte productiviteit van uw machines?
Definieer de productieve en niet productieve statussen van uw
machines, waarna u in de productiviteitsmodule van WIN de
echte productiviteit van een machine, van een groep machines
of zelfs van een complete werkplaats kunt analyseren.

Zorg voor transparantie. Looptijd module
Weet u hoelang uw machines of werkstations stil
liggen?
Met de looptijd module kunt u de looptijden en stilstanden van
machines checken. Deze module helpt u om foutmeldingen te
verminderen in aantallen en in duur van storingen en wordt
opgeslagen in de database. Vergelijk en herken machines en
problemen die het gehele productieproces beïnvloeden.

P4P Handelsonderneming BV
Genieweg 9
NL 3641 RH MIJDRECHT
info@p4p-online.nl

11

0

P4Product Informatie
Signaaltechniek

Documenteer problemen. Fout analyses

Waarom staat de machine of werkstation zo vaak stil?
Identificeer, becommentarieer en analyseer de fout meldingen.
Bepaal eerst de meest voorkomende redenen voor foutmeldingen
die voorkomen, bij voorbeeld materiaal tekorten. Het is dan
mogelijk om met terugwerkende kracht de frequentie en de duur
van het stilstaan te analyseren en geeft u zekerheid om de
oorzaken hiervan te voorkomen.

Eenvoudig te maken. Rapporten en uitvoerfunctie
Hoe maakt u uw rapporten?
De gebruiksvriendelijke rapporteer functie maakt het voor u mogelijk om alle data naar
individuele rapporten d.m.v. een tabel of grafische vorm te converteren. Het rapport is gemaakt
en wordt getoond als printversie en kan individueel gewijzigd en opgeslagen worden in
verschillende formats (PDF, HTML, Excel, CSV, jpg).
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Bepaal taak informatie. Taak ingang*
Hoe voert u machine taak informatie in?
Met de taak module kunt u handmatig de taak tot in
detail invoeren. Voor bijvoorbeeld het aantal in van
hetgeen geproduceerd dient te worden en selecteer dan
de machine waardoor die taak moet worden uitgevoerd.
Alle geplande orders kunt u d.m.v. CSV gegevens
importeren.

Houdt uw taken bij. Taak overzicht*
Weet u wat op welke machine wordt
geproduceerd?
Deze module geeft u een duidelijk overzicht van welke
aak op welke machine gedaan wordt en de voortgang
van deze taak. Toekomstige geplande taken worden
getoond als ‘wachten’ en kan worden gestart zodra de
vereiste machine beschikbaar is.

Schakel handmatig. WIN slave control**
Wilt u een status handmatig schakelen?
In de controle station kunt u een functie van elke rij
van de WIN slave control selecteren. U kunt de rij naar
keuze op ‘permanent’, ‘knipperen’ of ‘uit’ zetten. Op
deze manier kunt u uw personeel meteen informeren of
een status gewijzigd is en hiermee de best mogelijke
transparantie bereiken.
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Schakel met logica. Control module**

Hoe geeft u de status van uw gehele machinepark
aan?
Bepaal in de control module AND, OR NEITHER/NOR
regels en verbind alle machines in het netwerk en
verbind ze met het WIN slave control. Groen zou
duiden op het feit dat alle machines in werking zijn,
terwijl een rood licht eventuele foutmeldingen van één
machine zou tonen. Een zeer eenvoudig visueel
hulpmiddel om absolute transparantie te geven.

Proces controle. Control module**
Wat voor soort verspilling treedt er op in uw bedrijf?
Regels kunnen ook gedefinieerd worden naar schakelfuncties op de machine en controle
processen. Bij voorbeeld, u kunt een machine op tijd opstarten om uw productie beter te
controleren. Dit kan leiden tot meer efficiënte productiviteit, energiebesparing en het
terugbrengen van verspilling.

*Alleen beschikbaar met de WIN slave uitvoering
**Alleen beschikbaar met de WIN slave control
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Neem en scala aan gebruikers op. Toegang voor meerdere gebruikers

Wie kan de WIN software gebruiken?
De database kan gebruikt worden door iedereen en er is geen beperking op het aantal personen
die de licentie vrije WIN software pakket kunnen installeren op hun PC. Iedereen kan de huidige
status van de machines bekijken.

Stabiliteit van het netwerk. Routing module
Hoe wordt het WIN netwerk daadwerkelijk
opgezet?
De routing module helpt bij het opzetten of aanpassen
van het beste netwerk voor WIN. Het routenetwerk
grafiek toont de huidige opzet van het WIN netwerk en
de signaalsterkte van elke ‘zender’. Elke ‘zender’ zal
automatisch de beste route naar de ontvanger
selecteren, danwel direct of indirect.
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