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Automatyka Przemys owa SOL Sp.

ZASTOSOWANIA

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu
Transport Paletowy
Magazyny Wysokiego Sk adowania
Transport Rolkowy

OPIS SYSTEMU

FUNKCJE
Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.

ledzenie produktu
w tym rejestracja ród a i przeznaczenia ka dej pal

Sterowanie lub wspó praca z urz dzeniami pomocniczymi
 paleciarka,
Automatyczne i
Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi
Wizualizacja stanu
Mo liwo  manualnej modyfikacji stanu produktów
Nadrz dny system sterowania operatorskiego
Wspó praca z dowolnym nadrz dnym systemem MES

w tym w szczególno ci z naszym produktem TRACE

SK ADNIKI
System sterowania PLC
System Safety typu PLC lub przeka nikowego
Sterowanie nap dami w wersji starter lub falownik
System wizualizacji
Panele operatorskie HMI
Baza Danych
Aplikacja Zarz dzaj ca

CECHY
Obs uga magazynów

w tym m
Dowolna ilo
Dowolna ilo
Dowolna ilo
Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa
Bezpieczne zatrzymania urz dze
Wspó praca z zewn trznymi urz dzeniami i robotami
Wspó praca z zewn trznymi
Wspó praca z zewn trznymi
Parametryzowanie procesu z poziomu HMI/SCADA
(stany i opó nienia fotokomórek, kroków itp.)
Strefowe prze czanie trybów
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ZASTOSOWANIA

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu
Transport Paletowy
Magazyny Wysokiego Sk adowania
Transport Rolkowy

OPIS SYSTEMU

Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.
ledzenie produktu - aktualny pe ny stan ilo ciowy i jako ciowy linii

w tym rejestracja ród a i przeznaczenia ka dej pal
Sterowanie lub wspó praca z urz dzeniami pomocniczymi

aleciarka, suwnica,
Automatyczne i manualne sterowanie poszczególnymi nap dami
Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi
Wizualizacja stanu linii
Mo liwo  manualnej modyfikacji stanu produktów
Nadrz dny system sterowania operatorskiego
Wspó praca z dowolnym nadrz dnym systemem MES

w tym w szczególno ci z naszym produktem TRACE

SK ADNIKI
terowania PLC

System Safety typu PLC lub przeka nikowego
Sterowanie nap dami w wersji starter lub falownik
System wizualizacji SCADA
Panele operatorskie HMI

Danych – SQL Server
Aplikacja Zarz dzaj ca

agazynów
magazynów w
lo urz dze
lo pozycji
lo urz dze

Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa
Bezpieczne zatrzymania urz dze
Wspó praca z zewn trznymi urz dzeniami i robotami
Wspó praca z zewn trznymi
Wspó praca z zewn trznymi
Parametryzowanie procesu z poziomu HMI/SCADA
(stany i opó nienia fotokomórek, kroków itp.)
Strefowe prze czanie trybów
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SYSTEM TRANSPORTU PALETOWEGO

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu
Transport Paletowy
Magazyny Wysokiego Sk adowania
Transport Rolkowy lub cuchowy

Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.
aktualny pe ny stan ilo ciowy i jako ciowy linii

w tym rejestracja ród a i przeznaczenia ka dej pal
Sterowanie lub wspó praca z urz dzeniami pomocniczymi

uwnica, owijarka, e
anualne sterowanie poszczególnymi nap dami

Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi

Mo liwo  manualnej modyfikacji stanu produktów
Nadrz dny system sterowania operatorskiego
Wspó praca z dowolnym nadrz dnym systemem MES

w tym w szczególno ci z naszym produktem TRACE

terowania PLC – ControlLogix, CompactLogix, Sim
System Safety typu PLC lub przeka nikowego
Sterowanie nap dami w wersji starter lub falownik

SCADA- InTouch,
Panele operatorskie HMI w tym panele przeno ne

SQL Server
MES (SOL T

wysokiego s adowania
rz dze transportowych

rz dze sekwencyjnych
Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa
Bezpieczne zatrzymania urz dze sekwencyjnych
Wspó praca z zewn trznymi urz dzeniami i robotami
Wspó praca z zewn trznymi systemami magazynowymi
Wspó praca z zewn trznymi systemami SCADA i MES
Parametryzowanie procesu z poziomu HMI/SCADA
(stany i opó nienia fotokomórek, kroków itp.)
Strefowe prze czanie trybów

l. Ligocka 103, 40-568 Katowice

TRANSPORTU PALETOWEGO

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu

Magazyny Wysokiego Sk adowania
lub cuchowy

Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.
aktualny pe ny stan ilo ciowy i jako ciowy linii

w tym rejestracja ród a i przeznaczenia ka dej pal
Sterowanie lub wspó praca z urz dzeniami pomocniczymi

etykieciarka itp.
anualne sterowanie poszczególnymi nap dami

Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi

Mo liwo  manualnej modyfikacji stanu produktów
Nadrz dny system sterowania operatorskiego
Wspó praca z dowolnym nadrz dnym systemem MES

w tym w szczególno ci z naszym produktem TRACE

ControlLogix, CompactLogix, Sim
System Safety typu PLC lub przeka nikowego
Sterowanie nap dami w wersji starter lub falownik

InTouch, RSView, WinCC
w tym panele przeno ne

RACE)

adowania
ransportowych

ekwencyjnych
Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa

sekwencyjnych
Wspó praca z zewn trznymi urz dzeniami i robotami

systemami magazynowymi
systemami SCADA i MES

Parametryzowanie procesu z poziomu HMI/SCADA
(stany i opó nienia fotokomórek, kroków itp.)
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TRANSPORTU PALETOWEGO

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu

Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.
aktualny pe ny stan ilo ciowy i jako ciowy linii

w tym rejestracja ród a i przeznaczenia ka dej palety lub produktu
Sterowanie lub wspó praca z urz dzeniami pomocniczymi

tykieciarka itp.
anualne sterowanie poszczególnymi nap dami

Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi

Mo liwo  manualnej modyfikacji stanu produktów

Wspó praca z dowolnym nadrz dnym systemem MES
w tym w szczególno ci z naszym produktem TRACE

ControlLogix, CompactLogix, Sim

Sterowanie nap dami w wersji starter lub falownik
RSView, WinCC

w tym panele przeno ne

Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa
sekwencyjnych

Wspó praca z zewn trznymi urz dzeniami i robotami
systemami magazynowymi
systemami SCADA i MES

Parametryzowanie procesu z poziomu HMI/SCADA

www.sol.com.pl

NAJWY SZA JAKO  AUTOMATYKI

TRANSPORTU PALETOWEGO

Transport z Identyfikacj  i ledzeniem Produktu

Sterowanie nap dami rolek, cuchów, obrotnic, wind, wózków itp.
aktualny pe ny stan ilo ciowy i jako ciowy linii

ety lub produktu

anualne sterowanie poszczególnymi nap dami
Dodatkowe krokowe sterowanie urz dzeniami sekwencyjnymi

ControlLogix, CompactLogix, Simatic S7

Bezpieczne wy czanie nap dów w strefach bezpiecze stwa

NAJWY SZA JAKO  AUTOMATYKI

TRANSPORTU PALETOWEGO
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NAJWY SZA JAKO  AUTOMATYKI
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NAJWY SZA JAKO  AUTOMATYKI

ZE LEDZENIEM

2

ZE LEDZENIEM

http://www.sol.com.pl/
http://www.sol.com.pl/

