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O nás
Našou víziou je prinášať moderné riešenia do zabehnutých odvetví priemyslu
a manufaktúry, kde inovácia a krok s modernými technologickými trendmi zohráva
dôležitú úlohu v udržaní náskoku v ére digitalizácie a zvyšovania efektivity.
Naše portfólio tvoria vlastné riešenia, čo nám umožňuje úplnú adaptáciu
na potreby zákazníka a vytvárať tak riešenia šité na mieru.
SmartVision, s.r.o.
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Osádzanie a kontrola
plošných spojov
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. Spojením s kamerovou inšpekciou
prítomnosti THT a SMD komponentov a ich orientácie,
polarity či pocínovania úplne eliminuje chyby osádzania
a čas potrebný na opravu. Pomocou modernej technológie
a umelej inteligencie (AI) tak kamerový systém radikálne
eliminuje chybovosť z procesu a tým šetrí čas potrebný
pre opravu.

DEFECT

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.
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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.

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.

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

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.

Vďaka vyladenej a ľahko integrovateľnej konfigurácii je
systém prínosom pre podporu operátora a jeho efektivity.
Zníženie chybovosti
Urýchlenie zavádzania pracovníkov do procesu
Zrýchlenie a nastavenie taktu výroby
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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.

ADMIN4.0 / MANUFACTURING INDUSTRY

Pracovisko vizuálneho
navádzania a kontroly
kvality
Pracovisko vizuálneho navádzania a kontroly ADMIN4.0 je
súbor kontrolných a riadiacich funkcií zvyšujúcich efektivitu
pracoviska v manufaktúre. Pomocou svetelných signálov
a vizuálneho navádzania kontroluje tok materiálu a jeho
správnu inštaláciu a kompletizáciu do finálneho produktu.
Kamerový systém pomáha odhaliť prípadné chyby spôsobené
ľudským faktorom v spojení s pripojiteľnými perifériami ako
materiálové navádzanie (pick to light) a digitálne náradie
(nitovačky, skrutkovačky a iné.)

Vizuálne navádzanie a 2D / 3D projekcia
Projekcia obrazu na výrobok či preddefinované miesta
v pracovnom priestore umožňuje vizualizovať pracovné úkony
a umožniť tak operátorovi odľahčiť jeho prácu pri náročných
montážnych úkonoch a eliminovať tak možné chyby. Systém
ADMIN4.0 podporuje grafickú projekciu videoprojektorom ako
aj vektorovú projekciu laserovým projektorom.

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.

Detekcia polohy vytvára flexibilitu pri práci
Systém ADMIN4.0 umožňuje pomocou kamery rozpoznávať
polohu objektov v pracovnom priestore a dynamicky tak
prispôsobiť vizuálne navádzanie či inšpekcie kvality aktuálnej
polohe výrobku. Detekciu polohy je možné ľahko vytvoriť
pomocou 3D modelu, 2D krivky či fotky objektu.

Inšpekcie a vizuálna kontrola kvality
Kamerový systém umožňuje vytvárať funkcie kontroly kvality
a využiť ich pre kontrolu správneho vyhotovenia úkonu či
celého výrobku. Spojením s vizuálnym navádzaním umožňuje
podmieňovať jednotlivé úkony správnym vyhotovením. Na
výber je od základných inšpekčných funkcií až po učené
kontroly umelej inteligencie. Takto nastavený proces úplne
eliminuje chybovosť finálneho výrobku.

Spracovanie a analýza dát
Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom
v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenia
jeho slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje,
chybové sekcie a odstávky to všetko umožní sumarizovať
dlhodobý takt a zlepšiť plánovanie výroby.

Pick to Light a pracovné nástroje
Kontrola montážneho materiálu na pracovisku a jeho aktívne
zapojenie do procesu je nevyhnutný prvok riadenia toku
materiálu sklad-pracovisko a samotnej montáže. Pripojiteľné
pracovné nástroje pre montáž, úpravu či analýzu a kontrolu
výrobku zvyšujú presnosť stanovenej kvality.

Systém je možné implementovať pre existujúce pracoviská,
výrobné linky či vytvoriť úplne nové pracovisko v podobe
pracovného stola, pravoviska či lokalizácie do výrobnej
technológie. Systém si nájde uplatnenie naprieč celou
manufaktúrou, kde radikálne znižuje náklady a optimalizuje
proces pracoviska.
Automobilový priemysel
Drevospracujúci a papierenský priemysel
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ADMIN4.0 / CREATIVE CUSTOM APPLICATIONS

DieCut
Systém olepovania výsekových nástrojov gumenými
elementami pre papierensky priemysel je unikátny systém
interaktívneho prepojenia človeka a stroja vo vysoko
efektívny celok. Vizuálne navádzanie je plne dynamické,
flexibilné a pracuje na dvoch úrovniach v rámci jedného
pracovného stola a to je navádzanie k vylepeniu materiálu
z gumeného plata aj nalepeniu na výsekový nástroj
zároveň. Operátor teda nemusí striedať pracoviská, ale
spojením dvoch v jedno spraví všetky úkony z jedného
miesta. Spojením s kamerovou inšpekciou vzniká úplne
autonómny a úplne jedinečný systém bez potreby
interakcie operátora.

Vylepovanie z gumenej platne
Gumená platňa je predrezaný súbor elementov, ktoré je
potrebné nalepiť na výsekový nástroj. Množstvo rôznych
tvarov splýva v jeden povrch a práve vďaka vizuálnemu
navádzaniu je systém schopný navigovať operátora do správnej
pozície. Pomocou detekcie polohy gumenej platne systém
prispôsobuje navádzanie a inšpekcie automaticky rozpoznávajú
vylepenie elementu.

Navádzanie pre olepenie výsekového nástroja
Nalepenie elementov po vylepení z gumenej platne prebieha
taktiež pomocou vizuálneho navádzania a kamerovej kontroly
prítomnosti elementu. Pomocou kamery je taktiež zaistené
rozpoznanie polohy výsekového nástroja a vytvára tak dokonalú
automatizáciu procesu.

Spojenie dvoch pracovísk v jedno
Pomocou ľahko umiestnených pozičných značiek na
výsekovom nástroji a pozičnej platni pre gumené plátno je
zaistené interaktívne spojenie dvoch procesov do jedného
priestoru. Efektívna práca operátora bez nutnosti pohybu
v rámci pracoviska urýchľuje samotný proces olepovania
a vytvára prirodzené podmienky pre prácu.

Zaznamenávanie a analýza dát
Procesné a výrobné dáta a ich analýza sú silným nástrojom
v nastavení efektívne fungujúceho procesu a odhalenia jeho
slabostí. Trvanie jednotlivých úkonov, prestoje, chybové sekcie
a odstávky, to všetko umožní sumarizovať dlhodobý takt
a zlepšiť plánovanie výroby.

Automatická kontrola
Každá pozícia pre olepenie na výsekovom nástroji ako aj každý
gumený dielec vybratý z gumeného pláta je kontrolovaný
kamerovým systémom a umožňuje tak precízne kontrolované
olepenie, ktoré nevytvára priestor pre chyby.

Systém ADMIN4.0 DieCut šetrí v priemere 25 až 75%
času potrebného pre olepovanie výsekového nástroja
v závislosti od náročnosti vyhotovenia a radikálne
urýchľuje zavádzanie nových pracovníkov do výroby.
Vysoká efektivita spojením pracoviska vylepenia
a nalepenia gumených elementov v jedno
Radikálne urýchľuje zavádzanie nových operátorov
do výroby
Presné vizuálne navádzanie a kamerová kontrola
COLABORATIVE
Variabilný pracovný priestor
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Podpora DXF súborov a kompatibilita s CAD
ADMIN4.0 podporuje vstupné dáta vo formáte DXF
a kompatibilitu CAD v rámci modulu DieCut má vytvorenú
pre nástroje Impact CAD a Artios CAD. Pár kliknutiami
vygenerujete nový program a za pár sekúnd je systém
pripravený.

ADMIN4.0 / TEMPLATING & LARGE PROJECTION

Laserová projekcia
vzorov a veľkoformátové
navádzanie
Vizualizácia technických výkresov, vzorov, predlôh
a rôznych značení s vysokou presnosťou je možné
laserovým projektorom, ktorý vytvára vysoko kontrastný
vektorový obraz na akomkoľvek povrchu aj pri náročných
svetelných podmienkach.
Je vhodný pre vizualizáciu predlôh pre opracovanie
materiálov,
vizuálne
navádzanie
pri
montáži
a kompletizácii, značenie v pracovnom prostredí a iné.
Vďaka veľ koformátovej projekcií rátanej na desiatky m2
je určený pre náročné aplikácie vyžadujúce presnosť
a svetelnosť projekcie. Prepojenie s CAD pomocou DXF
súborov a presné kalibračné nástroje vytvárajú kvalitného
pomocníka pre presnú prácu naprieč celým priemyselným
spektrom.

2D / 3D vektorová projekcia
Obraz je pevne spojený s digitálnym priestorom v programe
ADMIN4.0 a projekcia je tak presná nie len v ploche, ale aj
v prostredí prepojená s 3D modelom ako aj 2D plochou.
To umožňuje presnú projekciu aj na členité povrchy,
či objekty v priestore.

Vektorový obraz a spojenie s CAD
Ovládacie prostredie laserového projektora je CAD a podporuje
vektorovú grafiku DXF ako aj 3D modely STL. Predloha
vytvorená vo virtuálnom prostredí je tak presne zobrazená
v tom skutočnom.

Veľkoformátová projekcia a prepájanie projektorov
Veľkoformátová projekcia môže pokrývať plochu až do 1000 m2
pri zachovaní úmernej presnosti projekcie.
V prípade náročnejších aplikácií je možné spájaním projektorov
násobiť takúto projekčnú plochu a vytvárať rozmerné projekcie.

Laserová projekcia
Rýchlo kmitajúci lúč svetla zaisťuje vysokú svietivosť a tým
viditeľnú projekciu vektorového obrazu, ktorá sa nestratí ani
zmenou ambientného osvetlenia či materiálu, na ktorý je obraz
projektovaný. Projekcia nezaniká ani na lesklom, matnom,
tmavom či svetlom povrch a práve preto je robustným riešením
pre vizuálne navádzanie.

Light control system - LCS
LCS je riadiaci systém pre vizuálnu projekciu a kontrolu kvality
do priemyselných podmienok s inovatívnym prístupom
ako prenosný ovládací panel, WiFi pripojenie, malé rozmery
a prenosný dizajn to všetko a viac je LCS-01.

Presná vektorová laserová projekcia vzorov,
šablón a značenia pomocou CAD
Vysoko kontrastná projekcia na všetkých povrchoch
a pri rôznych svetelných podmienkach
Nástroje presnej kalibrácie s presnosťou 0,1 mm*
SQL, ERP & PLC

Veľkoformátové projekcie do 1000 m
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Presná kalibrácia
Kľúčom k presnosti je kalibrácia. Presné nastavenie projekcie
je nutné stabilizovať aj pri výkyvoch teploty či inej zmene
prostredia. Re-kalibrácia je automatický proces pomocou
ktorého sa udrží presnosť projekcia za každých podmienok
a v akomkoľvek priestore.

