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Beckhoff na targach Hannover Messe:
Hala 9, Stoisko F06

Przekonaj się, czym jest “zintegrowany
przemysł” oparty na dostępnych już
dziś produktach Przemysłu 4.0 oraz IoT
firmy Beckhoff
To właśnie targi Hannover Messe jako wiodące, światowe
wydarzenie w branży automatyki stanowi najważniejszą platformę,
prezentującą nowości Przemysłu 4.0 oraz postępy na drodze do
„zintegrowanego przemysłu”. Firma Beckhoff dopasowała się do
tegorocznego tematu „odkryj rozwiązania” poprzez obecność
także na stoiskach partnerskich, skupiając się głównie na
technologii IoT oraz idei Przemysłu 4.0. Natomiast na głównym
stanowisku w hali 9, zwiedzający będą mogli poznać rozszerzone
forum Przemysłu 4.0. I tak, na przestrzeni ponad 1000 m2,
firma Beckhoff zaprezentuje podstawowe technologie oraz gotowe
produkty dla inteligentnej fabryki. TwinCAT Analytics zapisuje
dane przemysłowe synchronicznie z czasem cyklu procesu, i służy
jako podstawa do kompleksowej ich analizy. TwinCAT IoT za
pośrednictwem powszechnych protokołów komunikacyjnych
umożliwia integrację z chmurą danych i jednocześnie łatwą
w konfiguracji komunikację pomiędzy Internetem Rzeczy
a Internetem Usług. Dodatkowo zwiedzający będą mogli zobaczyć
najnowsze, innowacyjne pomysły firmy Beckhoff takie jak
EtherCAT P czy też TwinCAT HMI oraz nowe moduły
umożliwiające obsługę wysokiej jakości pomiarów.
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Rozwiązania dla Przemysłu 4.0 od firmy Beckhoff: cztery razy na
targach Hannover Messe
Pod hasłem “Odkryj rozwiązania” firma Beckhoff przedstawi konkretne
propozycje dla „zintegrowanego przemysłu”, w co najmniej
4 lokalizacjach. Na forum Przemysł 4.0, w hali głównej przy stanowisku
F06, będzie można obejrzeć demonstrację produktów obsługujących
analizę Big Data oraz komunikację IoT.
Na stanowisku „it’s OWL” (Hala 16), firma Beckhoff zaprezentuje
aktualny status technologii „Scientific Automation” oraz
„eXtreme Fast Automation”, które są projektami badawczymi
finansowanymi przez klaster BMBF.
Na hali 7, przy stanowisku C04 firma Beckhoff wraz z firmą SAP
zaprezentuje rzeczywistą aplikację, która przedstawi jak bardzo
związane są ze sobą procesy produkcyjne i zarządzające. Podstawą tej
aplikacji będzie innowacyjny system transportowy XTS, z którym
oprogramowanie SAP komunikuje się bezpośrednio, wykorzystując
znormalizowane protokoły komunikacyjne.
Beckhoff, jako złoty partner firmy Microsoft przedstawi nowe produkty
IoT umożliwiające łatwą i bezpieczną komunikację procesu
produkcyjnego z chmurą na przykładzie Azure™. Tę prezentację
będzie można zobaczyć na stanowisku C40 w hali 7.
Poznaj „zintegrowany przemysł”: forum Przemysł 4.0
Każda aplikacja, która opiera się na technologii sterowania PC firmy
Beckhoff jest zasadniczo gotowa do Przemysłu 4.0 już dziś,
a dodatkowe produkty IoT tylko ułatwiają ich integrację. Kompletne
mapowania procesu sterowania ułatwia użytkownikowi właściwą ocenę
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poszczególnych maszyn i systemów w procesie. Liczne właściwości
Przemysł 4.0 są dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki, a wszystko
to jest możliwe dzięki szeregowi nowych produktów firmy Beckhoff.
TwinCAT Analytics stanowi podstawę dla przewidywania utrzymania
ruchu i optymalizacji pracy maszyny.

Kompleksowa akwizycja i analiza danych procesowych:
TwinCAT Analytics
Idea inteligentnej fabryki wprowadza szereg nowych wymagań
dotyczących analizy stanu online i offline, predykcyjnego utrzymania
ruchu, rozpoznawania wzorców, optymalizacji pracy maszyny
i długoterminowej archiwizacji danych. Podejście to wymaga przede
wszystkim zachowania ciągłości zapisywanych danych oraz
synchronizacji z cyklem procesu. To właśnie z tego powodu firma
Beckhoff opracowała oprogramowanie TwinCAT Analytics. Narzędzie
to umożliwia dostarczenie wszystkich danych procesowych w dowolny
sposób. Czy to lokalnie, czy za pomocą serwerów w chmurze zarówno
uruchomionych wewnątrz przedsiębiorstwa jak i dostępnych publicznie.
Szybka i znormalizowana komunikacja z chmurą: TwinCAT IoT
Nowe rozwiązanie IoT firmy Beckhoff umożliwia obsługę
standardowych protokołów komunikacji z chmurą oraz wysyłanie
wiadomości na urządzenia mobilne w postaci powiadomień. Dzięki
szybkiej i łatwej konfiguracji, TwinCAT IoT udostępnia szereg funkcji
wymiany danych procesowych za pomocą takich protokołów jak AMPQ,
MQTT czy też OPC UA niezależnie od tego, czy usługa chmury została
uruchomiona wewnątrz przedsiębiorstwa, czy też zakupiona jako
usługa publiczna.
 www.beckhoff.pl/hannover-messe
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Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
TwinCAT Analytics, bazując na kompleksowym i synchronicznym
zapisie danych, umożliwia analizę danych produkcyjnych zarówno
w trybie online jak i offline.
Zdjęcia dla prasy:

Zdjęcie do notatki:
Dzięki TwinCAT Analytics, rozwiązania firmy Beckhoff spełniają
wymagania inteligentnej fabryki w zakresie analizy stanu online i offline,
predykcyjnego utrzymania ruchu, rozpoznawania wzorców,
optymalizacji pracy maszyn oraz długoterminowej archiwizacji danych.
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Tekst i zdjęcie:
download.beckhoff.com/download/press/2016/pictures/
pr052016_Beckhoff.zip
Zapytania dotyczące „Beckhoff na targach Hannover Messe”
prosimy kierować do:
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno, Polska
Telefon: +48 22 / 750 47 00, Fax: +48 22 / 757 24 27
Email: info@beckhoff.pl, www.beckhoff.pl
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