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Vizuálne navádzanie pri osádzaní THT súčiastok uľahčuje 
prácu a zavádzanie nových pracovníkov do procesu  
a zároveň tak umožňuje nastaviť presný takt výroby a jej 
plánovanie. Kamerová kontrola THT a SMD komponentov 
a ich orientácie, polarity a taktiež pocínovanie na výstupe 
z cínovej vlny.  Pomocou modernej technológie a umelej 
inteligencie (AI) tak kamerový systém radikálne eliminuje 
chybovosť z procesu a tým šetrí čas potrebný pre opravu. 

ADMIN4.0 PCB je systém inovácie, inovácie vo vašich 
rukách.

Zníženie chybovosti

Urýchlenie zavádzania pracovníkov do procesu

Zrýchlenie a nastavenie taktu výroby

Ľahšie predvídanie času výroby

Zber a analýza dát



Vizuálne navádzanie
Projekcia značiek, obrázkov či CAD objektov do 
pracovného priestoru operátora pre navádzanie  

a signalizáciu úkonov. Pomocou variabilného rozsahu 
projekcie je možné pokryť aj veľkú pracovnú plochu  

a laserové svetlo vytvorí kontrastný obraz.

Svetelné riadenie materiálu Pick to Light 
Systém pre svetelné navádzanie k montážnemu materiálu 

je nevyhnutné pre správne navádzanie operátora od 
vyzdvihnutia materiálu až po osadenie. Systém zároveň 
kontroluje vyzdvihnuté množstvo pomocou váhového 

počítadla. Pomocou OLED displeja zobrazuje obrázky a je 
možné ho rozšíriť o ďalšie periférie.

Umelá inteligencia pre kontrolu  
komponentov a cínovania

Moderné technológie spracovania kamerového obrazu 
pomocou umelej inteligencie (AI) umožňuje vytvárať 

robustné inšpekcie odolné voči svetelným podmienkam 
prostredia a zabezpečiť tak spoľahlivosť 24/7 v priamej 

spolupráci s operátorom.

Spracovanie a analýza dát
Dlhodobé ukladanie údajov a ich analýza pomáha 
odhaliť slabé miesta v procese, predikovať výrobu, 
tempo a spätne dohľadávanie chybných úkonov  

v prípade reklamácie. Prístup do databázy je lokálny 
na stanici, alebo zo vzdialeného počítača na sieti.

CAD prostredie a podpora DXF formátov 
Pracovné prostredie ADMIN4.0 umožňuje prepojenie 

CAD a DXF súborov so samotným pracovným 
prostredím cez kameru a projektor, čím urýchľuje 

vytváranie technicky orientovaných procedúr s využitím 
vektorovej presnosti.

Metóda rýchleho navádzania fastPick  
a kontrola rúk operátora

Metóda fastPick je vyvinutá pre rýchle osádzanie 
plošných spojov, ktorá nespomaľuje pracovníka 
a nevyžaduje úkony nad rámec naučenej rutiny. 

Integrácia do pracoviská je tak jednoduchá a funkčná.
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