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Kamery termowizyjne FLIR
WYPERZEDAŻ ZIMOWA
Zaoszczędź nawet 18% na wybranych kamerach
termowizyjnych oraz sprzęcie firmy FLIR do badań i pomiarów.
Kamery termowizyjne FLIR E5, E6
i E8 to zaawansowane, a przy tym
wyjątkowo przystępne cenowo,
łatwe w obsłudze narzędzia do wyszukiwania i rozwiązywania problemów w budynkach, instalacjach
elektrycznych i maszynach. Dostępne są cztery opcje rozdzielczości (od 120 x 90 do 320 x 240 pikseli w podczerwieni), aby właściwie
dopasować narzędzie do wielkości
badanego obiektu, odległości od
niego i wymaganych szczegółowych informacji.
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Firma Seco poszerza asortyment rozwiązań
do głębokich otworów o nowe głowice GL do
wykonywania gwintów
Dwie nowe głowice GL25 do gwintów z serii oprawek do
toczenia i wytaczadeł Steadyline® firmy Seco Tools pozwalają
zmniejszyć liczbę drogich elementów obrabianych odrzucanych podczas wytaczania głębokich otworów. Nowe głowice
poszerzają asortyment głowic GL i wytaczadeł STEADYLINE®
o większy wybór produktów zwiększających dokładność
produkcji, poprawiających jakość wykończenia powierzchni
i zmniejszających czas przestoju związany z indeksowaniem
płytek i wymianą głowic. Oprawki do toczenia Steadyline® wykorzystują najskuteczniejszy w branży system tłumienia drgań,
zapewniając łatwość toczenia i wytaczania na głębokość do
10xD, zarówno w przypadku dużych, jak i małych otworów.

HQ_IMG_Double_Quattromill_14

Głowice Double Quattromill® 14 są dostępne w wersjach
o kącie przystawienia 45° i 68° oraz głębokości skrawania odpowiednio do 6 mm (0,236 cala) i 8 mm (0,315 cala). Kąt 45°,
który sprawdza się przy słabym lub niestabilnym mocowaniu,
wpływa na zmniejszenie grubości wiórów i zwiększenie prędkości posuwu. Kąt 68° zapewnia dużą głębokość skrawania
przy takiej samej wielkości płytki co kąt 45°, jednak cechuje się
większym luzem — co ułatwia unikanie ścian bocznych i elementów mocujących. W przeciwieństwie do stycznych frezów
do planowania płytki głowicy Double Quattromill® 14 bardzo
łatwo skrawają, co wiąże się z niższymi siłami, mniejszym zużyciem energii i wyższą trwałością ostrza.

Dzięki nowym, kompaktowym głowicom GL25, które łączą
stabilność przy pracy na głębokości do 10xD z dużą powtarzalnością połączenia Seco GL25 w oprawkach ø 25 mm (1") Steadyline®, warsztaty mogą w pełni wykorzystywać możliwości
systemu w zakresie wcięć i wystawień oraz wysokowydajną
technologię antywibracyjną podczas wytaczania głębokich
otworów o średnicach już od 30 mm. Dzięki optymalnej grubości ścianek połączenie GL osiąga dokładność centrowania i
powtarzalność obróbki rzędu 5 µm, zapewniając wszechstronność użytkowania oraz szybszą i prostszą wymianę narzędzi.
Nowe głowice GL25 do gwintów zostały zaprojektowane przez
firmę Seco Tools z myślą o integracji z systemem doprowadzania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem Seco Jetstream
Tooling®.

Korpusy frezów głowicy Double Quattromill® 14 są dostępne w wersjach ze stałymi gniazdami lub z kasetami, o standardowej lub gęstej podziałce, a także w wersjach metrycznych
lub calowych. Firma Seco zastosowała także nową technologię
w zakresie faktury powierzchni głowicy Double Quattromill® 14
w celu uzyskania lepszej kontroli wiórów, ich efektywniejszego
odprowadzania oraz większej trwałości głowicy.
Double Quattromill® 14 oferuje trzy rodzaje płytek różniące się geometrią i gatunkiem. Płytki o geometrii ME12 są odpowiednie do materiałów klejących się, takich jak tytan oraz
stal nierdzewna. Płytki M10, charakteryzujące się ostrzejszymi
krawędziami i mniejszymi powierzchniami styku T, znakomicie sprawdzają się przy niższych poziomach mocy, podczas
pracy z materiałami klejących się, niektórymi gatunkami stali
narzędziowej i superstopami. Z kolei geometria M18 zapewnia
najlepszą ochronę krawędzi podczas obróbki skrawaniem materiałów ściernych, takich jak stale, stale narzędziowe i żeliwa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat głowicy Double
Quattromill® 14, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Seco lub odwiedzić stronę poświęconą Double
Quattromill® 14.

Aby uzyskać więcej informacji na temat głowic GL firmy
Seco, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
firmy Seco lub odwiedzić stronę internetową produktu.

Optymalna wydajność obrabiarek o małej
mocy dzięki zastosowaniu głowic Seco Double Quattromill® 14
Nowe głowice Double Quattromill® 14 firmy Seco Tools
umożliwiają optymalizację operacji planowania w warsztatach
z obrabiarkami o małej mocy. Wykorzystanie dwustronnych
płytek z 8 krawędziami skrawającymi w głowicy do planowania to ekonomiczne rozwiązanie, które ma na celu zwiększenie
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głębokości skrawania w operacjach obróbki zgrubnej, półwykańczającej i wykańczającej. Stworzona przez Seco głowica
Double Quattromill® 14 to mniejsza wersja głowicy Double Quattromill® 22 — idealna do stosowania w dużych obrabiarkach
o większej mocy i momencie obrotowym.

2/2019
Red Lion ogłasza nową tożsamość marki

Nowy zawias z przeciwwagą firmy southco
zapewnia bezpieczne korzystanie z ciężkich
paneli i pokryw

Odzwierciedlenie postępującej roli automatyzacji przemysłowej i sieci

Firma Red Lion Controls, specjalizująca się w dziedzinie komunikacji oraz monitorowania i kontroli systemów automatyki
przemysłowej i sieci, ogłasza nową tożsamość marki, mającą
odzwierciedlić jej siłę i pozycję na rynku.
Nowa tożsamość marki odzwierciedla ciągły postęp Red
Lion w dostarczaniu zindywidualizowanych systemów, pomagających klientom osiągnąć doskonałe wyniki operacyjne.

Zawias CB z przeciwwagą neutralizuje siłę grawitacji i zapewnia precyzyjną kontrolę położenia podczas otwierania
i zamykania ciężkich paneli, umożliwiając ich podnoszenie
i opuszczanie bez wysiłku. Małogabarytowa konstrukcja
z możliwością dostrajania pozwala na montaż zawiasu wewnątrz obudów przy zachowaniu minimalnej grubości oraz na
precyzyjną regulację siły, stosownie do wymogów w konkretnych aplikacjach.

“Cieszę się, że mogę ogłosić nową erę działalności Red Lion,
która rozpoczyna się od wprowadzenia nowego wizerunku
i ma zapewnić naszym klientom większą innowacyjność i wartość niż kiedykolwiek wcześniej” - powiedział Jack Lee, prezes
Red Lion. “Podczas, gdy nasze logo się zmienia, silne wartości,
które uczyniły nas tym, kim jesteśmy dzisiaj, pozostaną. Jestem
dumny ze spuścizny Red Lion, ale pragnę na nowo zdefiniować
nasze zaangażowanie na rzecz osiągnięcia doskonałości.”

Zawias CB z przeciwwagą zapewnia dużą odporność na wibracje, co czyni go idealnym do zastosowań w przenośnych
i stacjonarnych urządzeniach medycznych i przemysłowych.
Został wykonany z materiałów odpornych na korozję oraz zapewnia niezawodne działanie zarówno w gorącym, jak i w zimnym otoczeniu. Zaprojektowano go z myślą o zapewnieniu
bezawaryjnej eksploatacji przez cały czas użytkowania, co obniża koszty gwarancji i instalacji.

Znaczenie loga i sloganu
Red Lion uosabia stabilność i siłę na rynku, a także doskonałość w obsłudze klienta. Zaprojektowane, aby wywołać to
samo wrażenie, tym razem wizualne, nowe logo Red Lion skupia się na inicjałach - RL - dla łatwego rozpoznania marki.
Tytanowo szary kolor podstawowy logo reprezentuje wytrzymałość, a czerwony trójkąt symbolizuje stabilność geometryczną i zachowuje dotychczasowy koloryt Red Lion.

“Oferowany przez Southco zawias CB z przeciwwagą zapewnia niezawodną kontrolę położenia ciężkich paneli i pokryw,
pozwalając użytkownikom na ich ergonomiczną i bezpieczną
obsługę,” powiedział James Stroud, menadżer produktów globalnych. „Dzięki małym wymiarom i niezawodnej pracy, zawias
ten nadaje się idealnie do sterowania panelami o różnej masie
w zastosowaniach, w których nie można skorzystać z zasilania
ani rozwiązań hydraulicznych.”

Marka Red Lion jest synonimem doskonałości na każdym
kroku dzięki swoim produktom, rozwiązaniom i usługom.
Slogan „Excellence. Redefined.” potwierdza wysokie standardy jakości i integralności, które doskonale definiują firmę Red
Lion i jej ciągłą misję zapewnienia klientom większej wartości
biznesowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcjonalności
zawiasów z kontrolą położenia produkowanych przez firmę Southco, odwiedź stronę www.southco.com, wyślij email do całodobowego oddziału wsparcia klienta dostępny pod adresem
southco.com/contact/en
zadzwoń pod numer 610-459-4000
lub wyślij faks pod numer 610-459-4012.

W ciągu kilku najbliższych tygodni Red Lion wprowadzi
nową tożsamość marki do tradycyjnych i cyfrowych sklepów.
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Firma Southco powiększa ofertę produktową Positioning
Technology o nowy zawias z przeciwwagą, neutralizujący masę
ciężkich paneli i pokryw dla zapewnienia niezawodnej kontroli
ich położenia w wielu zastosowaniach. Zawias CB z przeciwwagą pozwala precyzyjnie kontrolować otwieranie i zamykanie
ciężkich paneli, ograniczając obawy dotyczące bezpieczeństwa
i odpowiedzialności, a jednocześnie poprawiając ergonomię
obsługi.
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Nowy uszczelniony siłownik elektroniczny firmy southco ułatwia przejście z systemów mechanicznych

szonej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
czujniki z zatwierdzeniem E1 do zastosowań w maszynach mobilnych i pojazdach w obszarach o kluczowym znaczeniu dla
bezpieczeństwa, uzupełniają nową ofertę.

Firma Southco dodała do swojej oferty siłowników elektronicznych nową wersję uszczelnioną, ułatwiającą przejście
z systemów otwierania mechanicznego do elektronicznego. Siłownik AC-EM 10, mogący pracować z większym obciążeniem
mechanicznym, ułatwia realizację elektronicznych systemów
odblokowywania zamków obrotowych Southco R4-10 Rotary
i innych mechanizmów zatrzaskowych.

Te czujniki zbliżeniowe nie wymagają specjalnych tarczy kodowych, dzięki czemu mogą współpracować ze standardowymi, metalowymi elementami wykonawczymi. Brak strefy martwej ułatwia ich montaż, bez konieczności przeprowadzania
dodatkowych regulacji.

Uniwersalny siłownik elektroniczny AC-EM 10 firmy Southco zapewnia dużą sprawność, dzięki czemu może pracować z większym obciążeniem przy
minimalnym poborze prądu. Po podłączeniu do elektronicznego systemu kontroli dostępu, AC-EM 10 może być używany do zdalnego uruchamiania zatrzasku mechanicznego
w celu otwarcia lub odblokowania drzwi lub panelu. Dzięki
niskoprofilowej konstrukcji i dużej sprawności silnika przekładniowego, AC-EM 10 nadaje się idealnie do zastosowań, w których mała dostępna przestrzeń stanowi wyzwanie dla projektanta. Siłownik został przetestowany pod kątem zgodności ze
stopniem ochrony IP55 zapewniającym odporność na wodę
i kurz. Może być łatwo zmodernizowany przy użyciu standardowego połączenia kablowego o funkcję awaryjnego, ręcznego
otwarcia zamka.
Według Steve'a Spatiga, dyrektora generalnego działu Electronic Access Solutions firmy Southco, "Siłownik elektroniczny AC-EM 10 stanowi wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do
elektronicznego otwierania zamków obrotowych. Siłownik jest
łatwy w instalacji i wymaga minimalnej mocy, aby sprostać typowym obciążeniom w zamku zatrzaskowym."

Czujniki są wyposażone w standaryzowane wyjścia OSSD
(Output Signal Switching Device) dla sygnałów i diagnostyki,
które można podłączyć do modułu bezpieczeństwa lub odpowiedniego panelu sterowania.
Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs
oferują wysokie standardy bezpieczeństwa dzięki zastosowanej elektronice. Dzięki temu, regularne kontrole funkcjonalne
są wymagane znacznie rzadziej, a integracja z pętlą bezpieczeństwa jest znacznie łatwiejsza.
Automatyka to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania z dziedziny automatyki są naszym celem.
Gotowość do podejmowania przedsiębiorczego ryzyka,
pionierski duch i głębokie przekonanie o wartości własnych
pomysłów wynalazczych – z tymi właśnie aktywami rozpoczynali działalność Walter Pepperl i Ludwig Fuchs, otwierając swój
zakład reperacji radioodbiorników w Mannheim w 1945 roku.
Wynaleziony przez nich kilka lat później czujnik zbliżeniowy
potwierdził ich wartość. Był jednocześnie początkiem długiej
historii ścisłej współpracy z klientami oraz opracowania wielu
innowacyjnych technologii i procedur z dziedziny automatyki.
Zarówno wtedy, jak i teraz naszym celem pozostaje bezpośredni wgląd w potrzeby każdego klienta. Jako pionierowi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznych oraz
czołowemu producentowi innowacyjnych czujników o dużej
sprawności – ścisła współpraca z klientami pozwoliła nam stać
się liderem w rozwoju technologii stosowanych w automatyce.

Więcej informacji: www.southco.com

Nowa oferta indukcyjnych czujników bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs
Nowa rodzina czujników bezpieczeństwa firmy Pepperl+Fuchs - wynalazcy indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
- obejmuje cztery serie czujników cylindrycznych i prostokątnych w wersji z kablem i z gniazdem. Uzyskały one certyfikat
TÜV zgodny z Dyrektywą Maszynową (EN 13849) na poziomie
bezpieczeństwa PLd, Cat. 2 i SIL 2. Służą do ochrony maszyn
i elementów instalacji oraz do niezawodnego wykrywania położenia w środowiskach przemysłowych. Czujniki indukcyjne
o rozszerzonym zakresie temperatur pracy, czujniki o zwięk-
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Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Varikont L2 o poziomie bezpieczeństwa PLd

2/2019
Naszym celem jest łączenie najnowocześniejszych technologii
z szerokim zakresem usług, pozwalające klientom optymalizować swoje procesy i aplikacje.
Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem:
www.pepperl-fuchs.com

Rekordowy wynik

W konkursie na najbardziej wydajne usuwanie metalu,
najnowszy frez spiralny firmy Kennametal zajmuje pierwsze miejsce.
Wyobraź sobie, że zagłębiasz narzędzie do obróbki zgrubnej w bloku tytanu Ti-6Al-4V i usuwasz ponad 1000 cm3 materiału w ciągu minuty. Gdybyś był na ostatnim teście nowego
frezu spiralnego HARVI Ultra 8X firmy Kennametal, byłbyś tego
świadkiem. Przy osiowej głębokości frezowania 95 mm, promieniowej 20 mm i posuwie 423 mm/min, frez HARVI Ultra 8X
o średnicy 80 mm przedzierał się przez ten trudny do obróbki
stop lotniczy przez prawie trzy minuty bez drgań.

Ostatni z wymienionych punktów jest szczególnie ważny.
Geometria spiralna o zmiennym skoku redukuje szkodliwe dla
węglika wibracje. Użycie płytek rozmiaru 12 mm i 10 mm również pomaga, ponieważ w związku z ich małymi rozmiarami
automatycznie zwiększa się liczba płytek biorących udział w
obróbce i zmniejszają się przypadające na każdą z nich obciążenia.

Duże możliwości
Tim Marshall, starszy menadżer produktów globalnych
z działu frezów wymiennych, testował frez HARVI Ultra 8X wraz
z klientami na różnych materiałach od stali nierdzewnej 15-5
PH, poprzez żeliwo aż po wysokowytrzymałą stal Aermet 100,
obserwując doskonałe wyniki w każdej z tych prób.

Jednak HARVI Ultra 8X ma więcej asów w rękawie. Precyzyjnie wykonane dysze przechodzące przez narzędzie zapewniają przepływ płynu chłodzącego dokładnie tam, gdzie jest
on najbardziej potrzebny. Udoskonalona konstrukcja rowków
zapewnia maksymalną szybkość spływu wióra. Wzmocnione
śruby M4 Torx Plus zapewniają większą stabilność płytek. Opcja
z adapterem KM4X zapewnia lepszą stabilność narzędzia,
a specjalnie przygotowane krawędzie płytek, zoptymalizowane dla gatunku KCSM40, znacznie wydłużają jego żywotność.
Zakres promieni naroża płytki, wynoszący od 0.8mm do 6.4mm
w wariantach calowych i metrycznych oznacza, że niewiele jest
detali, których nie można obrobić.

“Firma Kennametal opracowała HARVI Ultra 8X aby sprostać dwóm różnym wymogom,” powiedział Marshall. “Pierwszy
z nich ma związek z przemysłem lotniczym, gdzie w związku
z dużą liczbą produkowanych obecnie samolotów istnieje potrzeba usuwania dużej ilości materiału przy zapewnieniu dużej
żywotności narzędzia. Równocześnie, konstruktorzy maszyn
potrzebują narzędzi zdolnych do zapewnienia dużej szybkości frezowania przy małych siłach obróbki, pozwalających
zmniejszyć ich zużycie podczas ekstremalnych warunków pracy. Nowy frez HARVI Ultra 8X daje takie możliwości, a nawet
o wiele większe.”
Pomimo ogromnych ilości wiórów, w twoim warsztacie niemal na pewno istnieje potrzeba zapewnienia ciągłej pracy maszyny przez czas dłuższy niż trzy minuty. Marshall zgadza się,
mówiąc, że HARVI Ultra 8X został tak zaprojektowany, aby być
w stanie w przewidywalny sposób usunąć 328 cm3 stopu tytanu Ti-6Al-4V przez minutę, równocześnie zapewniając 60-minutową żywotność narzędzia w przeliczeniu na krawędź. Aby
to osiągnąć, firma Kennametal połączyła kilka innowacyjnych
technologii w tym wysoce zaawansowanym narzędziu:

Sztywny, sztywniejszy, HARVI Ultra 8X. Frez z kołnierzem
śrubowym i adapterem KM4X zapewnia niezrównaną
stabilność.

Poza Ti-6Al-4V
"Zoptymalizowaliśmy wszystko pod kątem HARVI Ultra 8X",
mówi Marshall. "Rowki i dysze chłodzące zapewniają maksymalny spływ wióra, co jest bardzo ważne, gdy usuwa się tak

Płytki z 8 krawędziami tnącymi we frezie spiralnym. Nikt
inny tego nie oferuje. Płytki są dostępne w rozmiarach
IC10 i IC12 mm o 8 różnych promieniach naroża płytki.
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- Dwustronną płytkę o dodatnim kącie natarcia, charakteryzującą się niską ceną w przeliczeniu na krawędź, a równocześnie pozwalającą zapewnić mniejszy o 50 procent pobór
mocy.
- Dzięki wyjątkowej powłoce AlTiN + TiN PVD, zapewniającej
dużą odporność na zmęczenie cieplne, wysokowydajny gatunek węglika KCSM40 firmy Kennametal charakteryzuje się
znacznie większą trwałością niż konkurencyjne rozwiązania.
- Korpus freza HARVI Ultra 8X, wykonany ze stali o wyższej
jakości, niż w konkurencyjnych rozwiązaniach, zwiększa
sztywność przy dużych siłach skrawania.
- Unikalne połączenie BTF46 (kołnierz śrubowy) zapewnia
większą odporność na ugięcie niż w przypadku tradycyjnych uchwytów.
- Unikalna konstrukcja spiralna o zmiennym skoku, zastosowana w HARVI Ultra 8X, eliminuje tendencję do drgań harmonicznych, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia, lepszą jakość obrabianych części i większą przepustowość linii
produkcyjnej.

ruchu
Utrzymanie
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dużo materiału - bez tego zwiększająca się ilość wiórów spowodować awarię. Nasz gatunek KCSM40 okazał się być najlepszy
w przypadku stopów wysokotemperaturowych, ale oferujemy
również kilka równie doskonałych gatunków dla innych materiałów obrabianych. A osiem krawędzi tnących na płytkę? Nikt
inny nie oferuje tego w przypadku frezów spiralnych."
Dwustronne płytki oznaczają nie tylko niższy koszt w przeliczeniu na krawędź, ale także dają możliwość zwiększenia prędkości i posuwów poza osiągalne wcześniej granice, zauważa
Marshall. A ponieważ HARVI Ultra 8X jest dostępny w wersji ze
zintegrowanym chwytem oraz z bardzo mocnym połączeniem
BTF46, użytkownicy mogą zaadaptować frez do praktycznie
dowolnego wrzeciona obrabiarki bez utraty sztywności. “Wyprzedzamy nie tylko konkurencyjne, ale czasem nawet nasze
własne frezy spiralne, jeśli chodzi o poprawę osiągów,” powiedział. "Jest to frez dla każdego, kto szuka najwyższej wydajności
przy najniższym możliwym koszcie za krawędź.”

Wyniki kontroli dostępne na urządzeniu
Holdery do oznaczników ręcznych i elektrycznych wózków paletowych można łatwo do nich przymocować opaską
kablową lub klejem. Wszyscy pracownicy w strefie pracy tych
urządzeń mogą więc od razu zobaczyć status wózka, ponieważ
jest podany na samym urządzeniu. Podpis osoby kontrolującej widniejący na oznaczniku potwierdza, że podczas kontroli
ustalono, że z urządzenia można bezpiecznie korzystać. Jeżeli
kontrola wózka zakończyła się wynikiem negatywnym, osoba
kontrolująca może wyjąć wkładkę, pozostawiając na holderze
czytelną informację, np. „Wyłączone z użytku”, dzięki czemu
inni pracownicy wiedzą, że powinni skorzystać z innego wózka, który pomyślnie zaliczył kontrolę. Oznaczniki do ręcznych
i elektrycznych wózków paletowych dostępne są w różnych
wersjach językowych.

Nowy oznacznik wózków paletowych zwiększa poziom bezpieczeństwa sprzętu

Więcej informacji na temat stosowania oznaczników do poprawy bezpieczeństwa sprzętu można znaleźć w bezpłatnym
poradniku dotyczącym stosowania zawieszek i oznaczników
dostępnym na stronie internetowej Brady. Darmowy poradnik
możesz też zamówić pisząc na adres emea_request@bradycorp.com.

Wyższy poziom zgodności z przepisami
Artykuł 5 dyrektywy 2009/104/WE stanowi, że urządzenia,
w tym wózki paletowe, powinny być regularnie kontrolowane przez odpowiednią osobę, a wynik takiej kontroli należy
zarejestrować i przechować. Oznaczniki ręcznych i elektrycznych wózków paletowych marki Brady ułatwiają zapewnienie
zgodności z przepisami tej dyrektywy, ponieważ można je
przytwierdzić do wózków paletowych na potrzeby sprawnej
kontroli i odnotować na wyjmowanej wkładce do 21 lub 31 wyników oraz podpisów osoby kontrolującej.

Delta Electronics gospodarzem oficjalnego wydarzenia podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 2018 (COP24)
w celu promowania innowacji technologicznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

Kontrola sprzętu zgodnie z najlepszymi praktykami
Na rewersie każdego oznacznika znajduje się sformułowana prostym językiem lista kontrolna dla operatora wynikająca
z najlepszych praktyk w branży, dzięki czemu kontrola sprzętu
jest sprawniejsza i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Osobne listy kontrolne dostępne są dla ręcznych i elektrycznych wózków paletowych.

TAJPEJ, Tajwan, 5 grudnia 2018 – firma Delta Electronics,
globalny dostawca w dziedzinie zarządzania energią oraz
w zakresie rozwiązań zarządzania ciepłem, w dniu dzisiejszym
była gospodarzem oficjalnego wydarzenia towarzyszącego
szczytowi klimatycznemu w Katowicach (COP24). Celem spotkania było przedstawienie roli rozproszonych źródeł energii
w kwestii podniesienia bezpieczeństwa energetycznego miast.
Stanowisko firmy Delta Electronics w danym temacie zostało
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Dzięki nowym oznacznikom ręcznych i elektrycznych wózków paletowych firmy Brady Corporation przedsiębiorcy
mogą osiągnąć wyższy poziom zgodności z przepisami dzięki
usprawnieniu kontroli wózków paletowych i udostępnianiu jej
wyników bezpośrednio na pojazdach, dzięki czemu rośnie poziom bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń.

2/2019
poparte m.in. przez organizacje: C40 Cities Climate Leadership
Group, U.S. Green Building Council (USGBC), American Council
for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) oraz japoński instytut
Renewable Energy Institute (REI). Pani Shan-Shan Guo - Dyrektor Zarządzający Delta Electronics Foundation, podzieliła się
doświadczeniem z realizacji projektów, gdzie Delta Electronics
dostarcza tego typu rozwiązania w celu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego. Podczas spotkania, ponad sto osób
spośród obecnych polityków oraz wpływowych ludzi z całego
świata wyraziło uznanie oraz podzieliło się cennymi opiniami.

Z tej okazji, firma Delta Electronics przygotowując program
swojego wydarzenia na konferencji COP24 zaprosiła światowej
klasy instytucje do podzielenia się swoimi poglądami w zakresie transformacji energetycznej.
www.deltaww.com

Doświadczając powtarzających się uszkodzeń kół pasowych
brzeszczotu, duża piekarnia zmieniła typ łożysk używanych
w maszynach do wykrawania ciasta. Zastosowanie łożysk NSK
z serii Molded-Oil natychmiast ograniczyło koszty konserwacji
i zwiększyło wydajność, zapewniając zakładowi łączne oszczędności rzędu 9400 € rocznie.

Podczas przemowy do zgromadzonych gości, pani Shan-Shan Guo podkresliła, że „Główną korzyścią płynącą z technologii rozproszonych źródeł energii należy m.in. reakcja na
popyt, wyrównywanie szczytowych obciążeń oraz obniżanie
szczytowego zapotrzebowania na energię. Połączenie innowacyjnych rozwiązań firmy Delta Electronics obejmujących magazynowanie energii, systemy zarządzania energią w budynkach
oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych (w tym V2H/
V2G) sprawiają, że zastosowanie rozproszonych źródeł energii
nie tylko podnosi bezpieczeństwo energetyczne ale przyczynia
się również do redukcji emisji dwutlenku węgla; gdzie celem
ustalonym w ostatnim raporcie IPCC jest osiągnięcia zerowej
emisji dwutlenku węgla do roku 2055.”
Jako przykład zastosowania źródeł rozproszonej energii, do
którego przyczyniła się firma Delta Electronics, jest ekologiczny
kampus szkoły podstawowej Namasia Minchuan w południowym Tajwanie. W tej przyjaznej dla środowiska placówce energia pochodzi z instalacji fotowoltaicznej (PV), gdzie nadmiar
energii jest magazynowany i następnie wykorzystywany na potrzeby wyrównywania szczytowego zapotrzebowania energii.
Zintegrowany system zarządzania energią dostarczony przez
firmę Delta Electronics, pozwalana na płynne reagowanie na
zapotrzebowanie energii w godzinach szczytu optymalizując
w ten sposób korzyści płynące z wytwarzanej zielonej energii.
Jest to szczególnie ważne w obliczu naturalnych klęsk żywiołowych, które powodują przerwy w dostawach prądu. Dzięki
zastosowaniu magazynu energii, kampus pomimo braku zasilania z sieci jest w stanie funkcjonować i służyć jako schronienie
dla lokalnej społeczności. Od czasu wybudowania, w kampusie
schronienie znalazło 5000 osób. Ekologiczny kampus Namasia
i jego systemy wykorzystujące źródła wytwarzania rozproszonej energii będą przedstawiane w dniach 3-7 grudnia podczas
konferencji COP24 na stoisku z wystawą firmy Delta Electronics.

W maszynie do wykrawania ciasta dochodziło do częstych uszkodzeń łożysk kół pasowych brzeszczotu

Wymieniając rocznie ok. 20 zestawów łożysk (40 pojedynczych łożysk), piekarnia zwróciła się do NSK w celu znalezienia
rozwiązania problemu powtarzających się awarii. Inżynierowie
NSK przeprowadzili przegląd aplikacji w ramach firmowego
Programu Wartości Dodanej AIP, który wykazał, że uszkodzenia
były spowodowane przez wnikanie do łożysk wody i twardych
cząstek.
W wielu maszynach stosowanych w przetwórstwie żywności
łożyska funkcjonują w trudnych warunkach środowiska produkcyjnego, takich jak częste zmywanie wodą, parą i/lub strumieniami wody pod wysokim ciśnieniem. W celu zminimalizowania
wpływu tych niekorzystnych czynników firma NSK zarekomendowała wymianę standardowych łożysk używanych w maszynach do wykrywania ciasta na zespoły łożysk Molded-Oil. Próba
została przeprowadzona pod nadzorem NSK, a od momentu
wprowadzenia nowych łożysk ilość awarii znacznie się zmniejszyła. Łożyska NSK zapewniają wydłużony okres eksploatacji do
26 tygodni (sześciu miesięcy), co stanowi poprawę od 4 do 6x
w stosunku do łożysk standardowych.
Łożyska NSK Molded-Oil (w wersji ze stali nierdzewnej) to
optymalne rozwiązanie dla instalacji w zakładach produkcji
żywności i napojów. Ich konstrukcja nie tylko zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak woda i twarde cząstki, ale także
zatrzymuje smar w łożyskach, co uniemożliwia przedostawanie
się środka smarnego do innych części maszyny, gdzie mógłby się
zetknąć z żywnością.

Osiągnięcie wyżej wspomnianego celu zerowej emisji dwutlenku węgla wymaga bliskiej współpracy wielu podmiotów.
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Zastosowanie łożysk NSK zapewnia piekarni
oszczędności rzędu 9400 € rocznie.
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Łożyska Molded-Oil zostały wyposażone w zastrzeżony materiał impregnowany olejem, który opiera się na formule środka
smarującego i żywicy poliolefinowej o wysokim powinowactwie
do oleju. Ten specjalny materiał nośnikowy stale uwalnia środek
smarny przez długi czas, dzięki czemu nie ma także konieczności
uzupełniania oleju smarującego, a środowisko pracy pozostaje
czyste.
Motywacją dla osiągniętych oszczędności był fakt, że piekarnia poprzednio musiała poświęcić dużą liczbę roboczogodzin
w celu wymiany uszkodzonych łożysk standardowych oraz jednocześnie doświadczała wydłużonych przestojów maszyny do
wykrawania ciasta, co prowadziło do strat w produkcji. Biorąc
pod uwagę czynniki, takie jak koszty łożysk, koszt pracy, utracone roboczogodziny i koszt wymiany ostrzy oraz wałów, piekarnia dzięki zastosowaniu łożysk NSK Molded-Oil uzyskała roczne
oszczędności rzędu 9324 €.
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Interfejs IO-Link® w zaworach proporcjonalnych ASCO Numatics™ Sentronic Plus oraz Sentronic LP zwiększa niezawodność
i jednocześnie skraca czas konserwacji
W dniu dzisiejszym firma Emerson ogłosiła wprowadzenie do
swojej oferty zawory proporcjonalne do regulacji ciśnienia marki
ASCO Numatics Sentronic Plus (seria 614) oraz Sentronic LP (seria 617) wyposażone w interfejs IO-Link®. Zawory proporcjonalne
Sentronic wyposażone w interfejs IO-Link® mają na celu zapewnienie naszym klientom ekonomiczne i niezawodne sterowanie
oraz łatwą diagnostykę. Interfejs IO-Link zawarty w tych urządzeniach, wspiera przyszłą implementację aplikacji zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0 oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT),
które przyczynią się do większej niezawodności, dyspozycyjności
i rentowności zakładu.
Nasze wszechstronne zawory Sentronic Plus oraz Sentronic LP
umożliwiają optymalizację procesu bez względu na wymagania
aplikacyjne. Sterowane cyfrowo zawory regulacyjne Sentronic
Plus pozwalają na precyzyjną regulację ciśnienia, natężenie przepływu, siły, prędkości, a także położenia liniowego i kątowego.
Zawory umożliwiają regulację ciśnienia do 12 bar (174 psi) i spełniają wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej według Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej
(EMC) 2014/30/UE. Zawory Sentronic LP o niskiej mocy (LP od
ang. Low Power) to bardzo wydajna opcja dedykowana do zastosowań wymagających regulacji ciśnienia, o niskich wymaganiach
w zakresie ograniczonej przestrzeni montażowej, łatwej obsłudze i modułowej konstrukcji oraz o zaawansowanych funkcjach
oprogramowania. Charakterystyczne dla tych zaworów, niskie
zużycie mocy elektrycznej na poziomie poniżej 4 W ułatwia zastosowanie ich w warunkach ograniczonej mocy zasilania.

alizowana przy pomocy kabli połączeniowych M12 I/O. Aby ograniczyć czas i złożoność czynności obsługowych, moduł IO-Link
pozwala na samoczynną identyfikację i konfigurację zaworów
Sentronic w przypadku wymiany elementu, eliminując przy tym
konieczność ponownej konfiguracji przy pomocy komputera.
Zawory Sentronic marki ASCO Numatics wyposażone w technologię IO-Link stanowią unikalne rozwiązanie umożliwiające zmianę parametrów urządzenia bezpośrednio z poziomu sterownika
PLC w trakcie trwania procesu bez konieczności wykorzystania
oprogramowania do gromadzenia danych.
„Firma Emerson jest czołowym innowatorem stymulującym
rozwój technologii IIoT oraz strategii ułatwiających cyfrową
transformację operacji realizowanych przez naszych klientów,
w szerokim spektrum branż oraz gałęzi przemysłu”, powiedział
Harald Steinle, Engineering Manager ds. projektowania zaworów
proporcjonalnych w Emerson Automation Solutions. „Dodanie
interfejsu komunikacji IO-Link do zaworów Sentronic Plus oraz
Sentronic LP stwarza wele znaczących korzyści dla użytkowników. Rozwiązanie to nie tylko ułatwia sterowanie i obsługę
urządzeń, ale również przygotowuje je do przyszłej integracji
z aplikacjami IIoT, umożliwiając poprawę niezawodności i dyspozycyjności zakładu”.
Mając na celu zwiększenie elastyczności oferty, nowy interfejs IO-Link jest kompatybilny z całym asortymentem zaworów
Sentronic LP serii 617 oraz Sentronic Plus serii 614 dostępnych
w rozmiarach DN3 i DN6. Oferowane przez firmę Emerson zawory proporcjonalne umożliwiają optymalizację procesów w takich
zastosowaniach jak maszyny do napełniania wykorzystywane
w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, maszyny do linii
montażowych, podajniki oraz ramiona robotów itp.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją zaworów proporcjonalnych ASCO
Numatics Sentronic Plus serii 614 oraz Sentronic LP serii 617.

Komunikacja IO-Link jest coraz częściej wykorzystywana w automatyce przemysłowej, gdzie stanowi ekonomiczny interfejs do
komunikacji cyfrowej z czujnikami, napędami i sterownikami, re-
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Firma Emerson zwiększa funkcjonalność zaworów proporcjonalnych, dzięki interfejsowi
do komunikacji cyfrowej na potrzeby integracji z rozwiązaniami zgodnymi z koncepcją
Przemysłu 4.0 oraz IIoT

e

energetykaelektrotechnika.com

Nowe narzędzia Calculation Tools NSK prognozują oszczędności dla klientów
NSK zaprezentowała dwa nowe kalkulatory oszczędności
(Calculation Tools), które obliczają potencjalne korzyści finansowe dla użytkowników końcowych. Jakość i długa żywotność
firmowych rozwiązań łożyskowych zapewniają osiągnięcie
znaczących oszczędności w ciągu całego okresu użytkowania
produktów. Opracowanie przez NSK internetowych narzędzi
kalkulacyjnych ściśle powiązanych z uznanym i sprawdzonym
Programem Wartości Dodanej AIP oznacza, że podczas prezentacji oferty użytkownicy końcowi są teraz informowani o
potencjalnych oszczędnościach i czasie wymaganym do osiągnięcia amortyzacji.

Do numeru marzec 18’

Obecnie są dostępne dwa nowe narzędzia kalkulacyjne
- Cost Saver oraz Cost-Benefit Analysis. Do wyboru jest wiele
opcji wersji językowych i walut, można także pobierać raporty
PDF i wysyłać do użytkowników końcowych.
Narzędzie Cost Saver pomaga zidentyfikować wszystkie
koszty powiązane z łożyskami, porównując i obliczając całkowite oszczędności, bez względu na branżę czy zastosowanie.
Jego uzupełnienie stanowi narzędzie Cost-Benefit Analysis
(MTBF), analizujące całkowite koszty konserwacji maszyny
i obliczające moment, w którym nastąpi zwrot z inwestycji po
wdrożeniu rozwiązań łożyskowych NSK. Po uzyskaniu amortyzacji nowe rozwiązanie zwykle redukuje ogólne koszty związane z konserwacją.
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elpod
Polski producent oferuje najwyższej jakości:

REZYSTORY
REZYSTORYPRECYZYJNE
PRECYZYJNE

Klienci z łatwością mogą wprowadzić do formularza kalkulatora dane o łożyskach NSK i poprzednio stosowanym rozwiązaniu. Narzędzia Calculation Tools są łatwe w użytkowaniu
i natychmiast generują rezultaty. Opcje językowe i walutowe
obejmują wersje angielską, niemiecką, francuską, hiszpańską,
włoską, rosyjską, polską, turecką, portugalską, japońską, chińską i koreańską.

urządzenia,
eratury, doz zewnętrzszerzonych
że kamera
diod pokania poprawkamery doNSK dokłada wszelkich starań, aby w ramach Programu
najbardziej
Wartości Dodanej AIP zapewnić swoim klientom obniżenie
kamer nacałkowitych kosztów użytkowania produktu (TCO). Udostępnienie łatwych w obsłudze kalkulatorów oszczędności
jest bardzo korzystne dla użytkowników końcowych, ponieważ dzięki przejrzystym raportom w wersji PDF mogą
obecnie zapoznać się z dostępnymi korzyściami finansowymi. Narzędzia Calculation Tools można pobrać ze strony
aip.calculations.nskeurope.com.




dodo
montażu
przewlekanego
( TYP
montażu
przewlekanego
THTRWE)
o podstawowych parametrach:

- dowolne
rezystancje *od 0,30,3
Ω do
-zakres
rezystancji
Ω 10
doMΩ10MΩ
tolerancja
od
0,01%
-tolerancja
(%)
±0,01 do ±0,5
- stabilność temperaturowa od 3 ppm/K
-TWR (TC)
(ppm/K) ±5
do ±50

- stabilność długoczasowa < 0,02% /rok
(*dowolne wartości rezystancji)

montażu
powierzchniowego
SMT
do do
montażu
powierzchniowego
( TYP
SMD)
- obudowy SMDparametrach:
0603; 0805 ;1206
o podstawowych

- zakresrezystancji*
rezystancji* 10
1MΩ
- zakres
10ΩΩdodo
1M
tolerancja
0,1%
do
1% ;1%
- tolerancje
0,1%; 0,25%; 0,5%
( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96)
- TWR
(TC)
10 ; 15; 25 ; 50 ppm/K
( *rezystancje wg szeregu E-24, E-96)
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FLIR otrzymuje nagrodę
„Red Dot: Best of the Best” 2018
za serię FLIR T500

Linia profesjonalnych kamer termowizyjnych FLIR zdobyła
Konsultacje
najważniejszą nagrodę w świecie designu – Red Dot.
diagnostyczne

Termowizja

sokiej jakości kamerze termowizyjnej o wzmocnionej konstrukDystrybutor FLIR:
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski
cji. Pomoc w oszacowaniu kosztów badań termowizyjnych
ul. Rakowiecka 39A/3; 02-521 Warszawa
wnętrze
wykonane
z
magnezu
i
układ
optyczny
obLekkie
(Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane
będą
pomocy
własnego
tel.: +48(22) 849
71 90;przy
fax. +48(22)
849 70
01
racany w zakresie 180° pozwalają na wiele godzin komfortowej
e-mail:
rutkowski@kameryir.com.pl,
sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
pracy, a ekran dotykowy Dragontrail® ze szkła bezodpryskowewww.kameryir.com.pl
go gwarantuje doskonałą jakość obrazu w nawet najbardziej

Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej badania termowizyjne
(W przypadku odrzucenia opcji zakupu kamery termowizyjnej)

Ultrasonografia
Pomoc w określeniu urządzeń, które mogą być objęte badaniami
• badanie instalacji parowych,
• wykrywanie nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza
Określenie częstotliwości planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań
Pomoc w wyborze sprzętu pomiarowego lub wyborze firmy
zewnętrznej wykonującej badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.
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diagnostyczne
WILSONVILLE, Oregon – 19 kwietnia wymagających miejscach pracy. Oprócz doskonałej ergono2018 r. – Spółka FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: mii, z myślą o specjalistach seria T500 oferuje również szereg
FLIR) ogłosiła dziś, że seria FLIR T500 zdobyła zaawansowanych funkcji. Laserowe automatyczne ustawianie
ostrości umożliwia szybkie i dokładne odczyty, natomiast dziętytuł „Red Dot: Best of the Best” (najlepszy
ki technologii FLIR Vision Processing™, która łączy rozdzielczość
z najlepszych) za rok 2018. Nagroda „Red obrazu termowizyjnego (IR), funkcję MSX® oraz rozdzielczość
Dot: Best of the Best” jest przyznawana za UltraMax®, możliwe jest tworzenie szczegółowych obrazów terrewolucyjny design produktu jako główna mowizyjnych o super rozdzielczości "proszę zamienić na" jest
nagroda dla najlepszych urządzeń w swo- tworzenie multispektralnych obrazów o super rozdzielczości
jej kategorii. To już drugi produkt FLIR, który i szczegółowości.
Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić demonstrację
ciągu dwóch
lat zdobył
tę nagrodę.
w Pomoc
w określeniu
urządzeń
i instalacji,Tym
które mogą
byćodwiedź
objęte stronę:
urządzenia,
samym
seria
T500
dołącza
do
serii
FLIR
Exx
badaniami termowizyjnymi
http://www.kameryir.com.pl/kamera-termowizyjna-FLIR-T500
jako znakomite profesjonalne narzędzie docenione za doskonałe wzornictwo
Określenie
planowanych
Seria
FLIR T500 toczęstotliwości
przemyślana ergonomia
zamknięta badań
w wy- termowizyjnych

2/2019
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•

Firma HBM prezentuje rejestrator danych wraz z oprogramowaniem do akwizycji danych
(DAQ), dostarczającym szeroki wachlarz funkcji związanych z monitoringiem konstrukcji.

•

System umożliwia równoległe pomiary przy użyciu pojedynczego rejestratora danych.

•

Aplikacja na urządzenia mobilne „HBM Push” umożliwia otrzymywanie automatycznych
powiadomień o istotnych zdarzeniach zaistniałych na monitorowanym obiekcie.

HBM Test and Measurement (HBM)
dostarcza system akwizycji danych QuantumX i oprogramowanie Catman jako
kompleksowy pakiet monitorowania stanu konstrukcji dla akwizycji danych na
mostach, tunelach, turbinach wiatrowych
i innych budynkach oraz infrastrukturze.
Pakiet cechuje się funkcjami umożliwiającymi użycie pojedynczego rejestratora
danych do zbierania różnych pomiarów

przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności systemu.
W tym rejestratorze danych możliwe jest równoległe prowadzenie do 15
różnych zadań pomiarowych i w pełni
autonomiczny zapis z częstotliwością
próbkowania do 5 milionów próbek/s.
Oprogramowanie Catman umożliwia indywidualne ustawienie liczby kanałów i
częstotliwości próbkowania dla każdego

pomiaru i pozwala na oddzielne sterowanie warunkami startu i stopu. Dzięki temu
łatwo zaimplementować skomplikowane
zagadnienia takie jak monitoring wielu
torów lub pasów jezdni na moście. Poza
tym, użytkownicy mają teraz do dyspozycji większą elastyczność w zbieraniu
danych w bardziej ukierunkowany i skuteczny sposób.

Niezbędne do monitorowania stanu konstrukcji: rejestrator danych QuantumX CX22B-W i oprogramowanie Catman
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Rejestrator danych CX22B-W
z oprogramowaniem umożliwiającym
monitoring stanu konstrukcji.

2/2019
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Dodatkowo oprogramowanie Catman generuje oddzielny plik dla każdego zagadnienia pomiarowego, który
może być przechowywany lokalnie i automatycznie wpisywany do serwera FTP.
Oprogramowanie dostarcza szeroki zakres funkcji dla dalszej analizy takiej jak:
kalkulacje na zarejestrowanym sygnale,
analiza częstotliwościowa i inteligentna
redukcja danych.

Aplikacja HBM Push zapewnia, że już nigdy nie przeoczysz ponownie ważnego
zdarzenia
HBM Push jest integralną częścią pakietu do monitorowania stanu konstruk-

cji. Aplikacja powiadamia użytkownika
o szczególnych zdarzeniach zaistniałych
na monitorowanym obiekcie – poprzez
wysłanie wiadomości „push” do smartfonu użytkownika, niezależnie od tego,
gdzie on się znajduje. Oprogramowanie Catman pozwala użytkownikowi na
zdefiniowanie tych zdarzeń. Wiadomość
Push ID może być również udostępniona w celu powiadomienia innych osób
o zdarzeniu. Bezpieczeństwo jest gwarantowane: wszystkie wiadomości są szyfrowane podczas transmisji. Ta aplikacja
jest bezpłatna.

Oprogramowanie Catman
w innych zastosowaniach
Te i inne funkcje oprogramowania
Catman 5.0 są dobrze dopasowane do
potrzeb monitoringu stanu konstrukcji,
jak również do mobilnych testów dro-
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Zintegrowany serwer FTP
zapewnia wygodny
transfer danych

gowych, pomiarów długoterminowych
w stanowiskach testowych i do analizy
wytrzymałościowej oraz prac rozwojowych.

Aplikację HBM Push można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbm.push

ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel./fax" 61 662 56 66
tel. Kom. 501 607 400
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl

2/2019
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telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki. System ten uzyskał pozycję najpopularniejszego
systemu mobilnego na świecie.
Android, dzięki wykorzystaniu licencji GNU (wolne oprogramowanie, bezpłatne udostępnienie
narzędzi programistycznych) daje programistom otwartą przestrzeń informatyczną do tworzenia
wszelkich aplikacji nie tylko rozrywkowych (gry), ale i użytkowych. Na płaszczyźnie Androida
opracowuje się aplikacje do monitoringu mikroklimatu w środkach transportu i nie tylko.
Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Bezpieczeństwo leków

wszystkie ogniwa uczestniczące w procesach wytwarzania niami podstawowymi usankcjonowanymi prawnie. Wymóg
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się obrotem
lekami dotyczący
zapewniania
caportowanie,
przechowywanie
i wydawanie
produktów leczradiowym 433MHz. Realizację takiego sposobu łodobowego
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zanieczyszczenia
powietrza. Ten system spełnia wszystkie
wymagania
stawiane
przez zacytowane
O wszelkich
Przejdźmy
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WiFi
(Android)

LB-533T –
WiFi
(Android)



18 3

LB-532, LB-516A
- USB



automatyka+diagnostyka+informatyka

I właśnie w aptekach systemy Androidowe mogą mieć znaczące zastosowanie. Do tej pory
systemy te zaimplementowane zostały w środkach transportu i użytkownicy są z nich zadowoleni.
Działanie takiego systemu polega na zbieraniu danych z przyrządów mierzących i rejestrujących
temperaturę i wilgotność zwanych termohigrometrami, umieszczonych w naczepie samochodu, przez
nie Bluetooth
produktów farmaceutycznych
w tym leków.
ile „światło
Kilka
odniesień
prawnych
telefon
komórkowy
kierowcy w systemie WiFi lub
i przesyłaniu danych
do O
centrali,
gdzie
Tematyka dotycząca produkcji i dystrybucji leków była i czystość powietrza” są wymienione jako czynniki poddawanastępuje ich
zapis w
pamięcirodzaju
(na dysku)
analizanp.danych
aspekcie czy
nieprzekroczenia
ne nadzorowi
wentylacjiwpomieszczeń
przechowyniejednokrotnie
poruszana
w różnego
opracowa-serwera,
wartości
granicznych,
w przypadku
ichdoprzekroczenia
wysyłanie
powiadomień
w miejscach
zacienionychSMS-owych
lub ciemnych, odo
tyleosób
niach.
W niniejszym
artykuleachcemy
się odnieść
tzw. wanie leków
odpowiedzialnych
parametrów mikroklimatu
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zakresie.
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Dobrych
Praktyk, które za
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e).

LB-519 - USB

2/2019
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Tab. 1
a).

b).

LB-518 –
Bluetooth
(Android)

d).

c).

LB-523 –
WiFi
(Android)

LB-533T –
WiFi
(Android)

LB-532, LB-516A
- USB

e).

LB-519 - USB

Tab.2
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Pomiar temperatury i wilgotności powietrza musi być:
„odnotowywany regularnie i zapisywane co najmniej dwa
razy na dobę w specjalnym zeszycie ”, który należy okazać za
każdym razem, jeśli dojdzie do kontroli inspektora nadzoru
farmaceutycznego.
Temperatura powietrza w aptece powinna wynosić od 1525°C, a wilgotność nie może przekraczać 70%.
Mnogość przepisów, a szczególnie ich szczegółowość
świadczą o ważności problemu zapewnienia odpowiednich
warunków mikroklimatycznych w aptekach.

Jak apteka ma spełnić wymagania prawne?

Spełnienie wymagań prawnych to ich realizacja poprzez
zastosowanie odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej i oprogramowania. Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna specjalizuje się w produkcji takiego właśnie sprzętu.
Bardzo dużo wielkich hurtowni między innymi farmaceu-tycznych, których również dotyczą wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej posiada systemy monitoringu parametrów środowiskowych produkcji firmy LAB-EL. Firma posiada
certyfikaty jakościowe wg normy ISO 9001:2015 w zakresie
produkcji aparatury i oprogramowania oraz walidacji systemów skomputeryzowanych, a także certyfikaty dotyczące
działalności laboratoryjnej wg normy ISO 17025:2005 (a od
2020 r wg ISO 17025:2018-02) w zakresie wzorcowania przyrządów w dziedzi-nach temperatury, wilgotności, ciśnienia
i przepływu powietrza (AP 067), a także w zakresie badania
mikroklimatu pomieszczeń (AB 679).

W ramach swej działalności realizujemy wzorcowania nie
tylko przyrządów pomiarowych, ale również komór klimatycznych, lodówek, chłodziarek, zamrażarek czyli sprzętu
wykorzystywanego w aptekach, a również mappingi pomieszczeń, co też jest wymagane przez Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.
Z uwagi na specyfikę aptek, które charakteryzują się raczej
małymi lub średnimi powierzchniami swych pomieszczeń,
firma LAB-EL oferuje kilka sposobów monitoringu parametrów mikroklimatu wymaganych przez przepisy prawne.

3
Kilka
słów o Androidzie

Każdy chyba posiada telefon komórkowy, który w obecnej
formie jest wielofunkcyjnym komputerem. Tak jak w systemach stacjonarnych podstawowym systemem operacyjnym
jest Windows (obecnie w wersji 10), tak w systemach telefonii komórkowej przoduje Android. Jest to systemem operacyjnym z rodziny Linux. Jest on zaprojektowany do obsługi
urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i netbooki. System ten uzyskał pozycję najpopularniejszego systemu mobilnego na świecie.
Android, dzięki wykorzystaniu licencji GNU (wolne
oprogramowanie, bezpłatne udostępnienie narzędzi programistycznych) daje programistom otwartą przestrzeń
informatyczną do tworzenia wszelkich aplikacji nie tylko rozrywkowych (gry), ale i użytkowych. Na płaszczyźnie Androida opracowuje się aplikacje do monitoringu mikroklimatu
w środkach transportu i nie tylko.
I właśnie w aptekach systemy Androidowe mogą mieć
znaczące zastosowanie. Do tej pory systemy te zaimplementowane zostały w środkach transportu i użytkownicy
są z nich zadowoleni. Działanie takiego systemu polega
na zbieraniu danych z przyrządów mierzących i rejestrujących temperaturę i wilgotność zwanych termohigrometrami, umieszczonych w naczepie samochodu, przez telefon komórkowy kierowcy w systemie WiFi lub Bluetooth
i przesyłaniu danych do centrali, gdzie następuje ich zapis
w pamięci (na dysku) serwera, analiza danych w aspekcie
nieprzekroczenia wartości granicznych, a w przypadku ich
przekroczenia wysyłanie powiadomień SMS-owych do osób
odpowiedzialnych za utrzymanie parametrów mikroklimatu
w wymaganym zakresie.
To samo może dotyczyć apteki, w której umieszcza się
odpowiednią liczbę termohigrometrów pracujących w systemie WiFi lub Bluetooth, instaluje się w telefonie komórkowym kierownika lub innej osoby androidową aplikację
TransLogger/TransLogger B np. z wyłączoną funkcją lokalizacji GPS, która związana jest z określeniem przemieszczania
pojazdu lub aplikację Store Logger dla przyrządów z interfejsem WiFi lub BT, albo też nową aplikację ParcelLogger dla
przyrządów z interfejsem BT, która mino nieco innego przeznaczenia może być również w tym przypadku użyteczną.
Dane z telefonu komórkowego lub tabletu mogą być (ale
nie muszą) przez sieć GSM transmitowane np. do centralnego lub lokalnego serwera z zainstalowanym programem
LBX również produkcji firmy LAB-EL. Realizację takiego roz-
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muszą być tak ustawione, aby zapewnić odpowiednią jakość
produktów leczniczych. Urządzenia informujące o wystąpieniu stanów alarmowych winny być poddane regularnej kontroli w celu zapewnienia sprawnego ich działania.
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wiązania zapewniają przyrządy umieszczone w Tab. 1 a).
i b) - termohigrometry oraz c). termometr 4 - kanałowy do
lodówek, zamrażarek, itp.
Innym sposobem realizacji monitoringu jest również
system bezprzewodowy działający w paśmie radiowym
433MHz. Realizację takiego sposobu monitoringu zapewniają termohigrometry radiowe LB-535 oraz termometry
z czujnikami zewnętrznymi do lodówek, chłodziarek itp.
LB-535TX. Łączność z przyrządami zapewnia modem LB536 (patrz Tab.2 a).) lub modem LB-499 ELWAVE wbudowany do podłączonego do sieci komputerowej koncentratora LB-480 (patrz Tab . 2 e).
Trzecim sposobem realizacji systemu monitoringu jest
system przewodowy (w przypadku małych pomieszczeń
aptek, on może okazać się najbardziej opłacalnym i niezawodnym) zrealizowany w oparciu o koncentrator LB-480
który podłączony jest do sieci komputerowej, a do jego
wejść podłączone są parą przewodów termohigrometry
lub termometry, mierniki oświetlenia oraz mierniki zanieczyszczenia powietrza. Ten system spełnia wszystkie wymagania stawiane przez zacytowane na początku artykułu
przepisy. Realizację tej opcji zapewniają przyrządy w Tab.2
b)., c)., d). i e).

przepisów prawnych.

6 cyfrowych we/wy aby podłączyć zewnętrzne urządzenia,
IRIG-B, analogowe wyjście sygnału liniowej temperatury, doZapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska
datkowe analogowe wejścia dla akwizycji sygnałów z zewnętrzE-2 (w hali głównej tuż przy recepcji) na 25. Międzynanych czujników to wszystko oferuje tzw. panel rozszerzonych
rodowych Targach Automatyki i Pomiarów Automaticon,
funkcji i podłączeń. I na koniec trzeba podkreślić, że kamera
które odbędą się w dniach 26-29 marca 2019, w hali EXPO
cały czas informuje nas o swoim stanie przez rząd diod pokaXXI - 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14.
zujących bądź kolorem, bądź częstotliwością migania poprawność wprowadzonych nastaw. Oczywiście do nowej kamery dodano nowe oprogramowanie, co w całości tworzy najbardziej
zaawansowane technologicznie
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ramki. Do tego służą połączenia typu Cam-Link, Gigabit
Ethernet
do oakwizycji
danych
oraz uzyskać
standardowe
BNC do
Informacje
przyrządach
można
na stronie
synchronizacji
detektora
czy
wyzwalania
akwizycji
www.label.pl po wpisaniu w okienko wyszukiwarki (triggetypu
ring). W Na
kamerze
również
czytnik
Miprzyrządu.
stroniezamontowano
znajdą Państwo
również
wiele kart
ciekacroSD
oraz
wyjście
DVI
(1080p)
wych i użytecznych informacji z dziedziny metrologii oraz
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Na zakończenie pragnę przedstawić tzw. loggery czyli
termohigrometry rejestrujące temperaturę i wilgotność,
z których odczyt danych odbywa się poprzez podłączenie przyrządu do portu USB komputera z zainstalowanym programem Logger - patrz Tab. 1 d). Przestawiony
2013 jest loggerem
w tejże Tab. 1 e). LISTOPAD/GRUDZIEŃ
termohigrometr LB-519
Tele
do makro) oraz
koło z filtrami
4 filtrów). W
wielu
tzw.
raportowym,
zapisującym
dane (do
od momentu
startu
miejscach na
optyki
wprowadzono
wbudowane
temprzyciskiem
obudowie
przez 60
dni lub doczujniki
momentu
peratury wrejestracji
celu kompensacji
najdrobniejszych
zmian temzatrzymania
wcześniej
tym samym przyciskiem.
peratury
podczasraportu
eksploatacji
urządzenia!
Odczyt
gotowego
w formacie
„PDF” następuje bez
konieczności instalowania dodatkowego oprogramowa9.nia,Oczywiście
uzyskaniuprzyrząd
super obrazu
o super
czułości trzewystarczypo
podłączyć
do portu
szeregowego
ba go zapisać z super szybkością bez straty nawet jednej
USB.
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®

BiTflame

– Kable do systemów
bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych wartości ludzkich, a we współczesnym
wysokorozwiniętym świecie nabiera ono szczególnego znaczenia. Przepisy i normy regulujące
zasady ochrony życia i mienia ludzkiego odnoszą się między innymi do kwestii systemów okablowania instalowanych w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych.
Mowa tutaj o budynkach, które z uwagi na swoje przeznaczenie koncentrują znaczne skupiska
ludzi oraz majątek trwały i kulturowy o dużej wartości (wieżowce, szpitale, centra handlowe,
tunele, muzea, kina i teatry itp.)
wykrywających pożary (SAP) oraz wspomagających
ewakuację osób i ograniczenie skutków pożaru w budynkach.

Tematyką zapewnienia bezpieczeństwa podczas pożaru Zakłady Kablowe BITNER zajmują się od początku
swojej działalności. Liczne konstrukcje kabli poddane zostały testom ogniowym w specjalistycznych ośrodkach
badawczych, w oparciu o wynik których firma uzyskała
niezbędne certyfikaty i klasyfikacje ognioodporności wyrobów. Kable są przeznaczone do pracy w instalacjach

Kable z grupy BiTflame® oraz BiTservo®FS produkcji
Zakładów Kablowych BITNER to propozycja dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i niezawodność. W wyni-
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pożarowego
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Możliwość instalowania w strefach z tryskaczami

Możliwość instalowania na zewnątrz

®





UV
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Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, są bezhalogenowe, nie wydzielają gęstych dymów podczas pożaru, są
ognioodporne. Mogą pracować w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego, a z uwagi na posiadaną odporność UV i odporność na warunki atmosferyczne mogą
być stosowane w instalacjach zewnętrznych oraz w instalacjach przebiegających przez strefy chronione stałymi urządzeniami gaśniczymi (tryskaczami).
Pełna oferta firmy dostępna jest na stronie
www.bitner.com.pl

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii kable
BiTflame®1000 FE180/E90, BiTflame®1000C FE180/E90
i BiTservo®FS FE180/E90 spełniają wszelkie normy dotyczące palności, a ich własności są potwierdzane w niezależnych laboratoriach badawczych. Gwarantują podtrzymanie funkcji elektrycznych i niezawodne działanie
instalacji przez 90 minut, w trakcie których urządzenia
alarmowe i ostrzegawcze mogą spełniać swoją funkcję,
co niejednokrotnie decyduje o naszym życiu i mieniu. Kable są produkowane pod nadzorem produkcyjnym jednostki akredytowanej, która dodatkowo kontroluje cały
proces produkcyjny i własności gotowych kabli w celu
zapewnienia najwyższej jakości.

Opracowano na podstawie materiałów
Zakładów Kablowych BITNER Sp. z o.o.
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ku przeprowadzonych badań ogniowych kable te zostały
sklasyfikowane jako FE180/E90. System E90 oznacza co
najmniej 90 minutową gwarancję zasilania i sterowania
kabli w warunkach pożaru. Dzięki E90 urządzenia zapewniające bezpieczeństwo w budynkach mogą funkcjonować poprawnie przez określony czas. Do urządzeń takich
należą między innymi: obwody oświetlenia awaryjnego,
systemy ostrzegania dźwiękowego (DSO), systemy wentylacji, szyby jezdne wind, systemy podnoszenia ciśnienia wody gaśniczej, urządzenia oddymiania i odprowadzania spalin itp.

2/2019
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Oferta Riello Delta Power
– zasilacze UPS RIELLO 800 VA – 800 kVA (6,4 MVA)
– Systemy dynamiczne UPS HITZINGER z napędem diesla
150 kVA – 3 MVA (50 MVA)
– agregaty prądotwórcze Delta Power 5 kVA – 2,2 MVA (44
MVA)
– agregaty prądotwórcze VISA 20 kVA – 2000 kVA (20 MVA)
– agregaty prądotwórcze CTM 85 kVA – 3000 kVA (30 MVA)
– układy bezprzerwowego przełączania 16 A – 4800 A
– dynamiczne systemy magazynowania energii
Flywheel VSS+DC 60 kVA – 500 kVA

W zakresie naszych usług oferujemy:
– tworzenie koncepcji zasilania gwarantowanego obiektów
– kompletne wielobranżowe projekty systemów zasilania
– integrowanie systemów zasilania gwarantowanego
– montaż systemów UPS oraz agregatów prądotwórczych
– zdalne nadzorowanie systemów zasilania rezerwowego
– profesjonalny serwis
– opieka posprzedażna, umowy serwisowe, hot-line
(czas reakcji 4 godziny, 24 h/365 dni)

Riello MULTI POWER (MPW) – zasilacze modułowe UPS

Należymy do grupy
Riello Elettronica
Riello Delta Power Sp z o.o.

- moc systemu UPS 1 MW + redundancja (1–28 x 42 kW)
- najwyższa sprawność >96,5%
- najwyższa na rynku gęstość mocy
- pełna skalowalność oraz najwyższa dostępność
- unikatowa architektura
- podzespoły zaprojektowane i produkowane indywidualnie
- łatwa instalacja oraz obsługa
- niskie koszty inwestycji

Siedziba WARSZAWA:

Filia GDYNIA:

Fila ŚWIDNICA:

ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
tel. 22 37 91 700
faks 22 37 91 701
serwis: 22 37 91 720
e-mail: biuro.warszawa@deltapower.pl
serwis.warszawa@deltapower.pl
www.riello-deltapower.pl

ul. Olgierda 137
81-584 Gdynia
tel. 58 668 01 88, 89
faks 58 668 00 47
e-mail: biuro.gdynia@deltapower.pl
serwis.gdynia@deltapower.pl

ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica
e-mail: biuro.wroclaw@deltapower.pl
serwis.wroclaw@deltapower.pl
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VORNE XL 880 ~ PRODUKCJA ON−LINE
monitorowanie i wizualizacja stanu produkcji.
Przeznaczenie

Korzyści

Prosty i wydajny sposób na poprawę produktywności w zakładzie,
poprzez automatyzację sposobu gromadzenia danych ujawniających
natychmiast głęboko ukryte problemy na hali produkcyjnej.

• Kompletny system raportowania stanu produkcji, i przeglądarka bie-

Sposób na wyzwolenie ukrytych możliwości twórczych osób bezpośrednio zaangażowanych w produkcję.
Informacje i analizy dostępne natychmiast, bez zbędnych wydruków
w dowolnym czasie, zawsze aktualne bez konieczności prowadzenia
żmudnych podsumowań za każdy dzień, zmianę, zlecenie produkcyjne
czy maszynę…
XL800 sprawdza się gdy potrzeba produkować więcej za mniej bez
możliwości zwiększania środków na ten cel i wreszcie gdy nie ma
możliwości na wprowadzanie drogich i czasochłonnych rozwiązań,
wymagających znacznych inwestycji oraz długotrwałego wdrożenia.

żącego stanu produkcji – wszystko w jednym urządzeniu.
• Natychmiastowa sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa zaistniałego
problemu (np. awarii maszyny) w miejscu jego wystąpienia.
• Śledzenie na bieżąco czasu trwania problemu oraz przedstawienie
tego czasu za pomocą wbudowanego wyświetlacza alfanumerycznego.
• Kategoryzacja problemów według własnych potrzeb oraz raport
czasowy kiedy one wystąpiły.
• Wizualna prezentacja informacji dotyczącej najczęściej występujących problemów w miejscu ich występowania. Zero ingerencji w
proces produkcyjny. Instalacja w dowolnym miejscu.
• Śledzenie ponad 100 parametrów wliczając OEE, tempo produkcji,
nieplanowane przestoje, defekty.
• Ujawnienie wszelkich strat w trakcie realizacji produkcji.

Bezpłatny 60-dniowy okres próbny
Zamów jednostkę na darmowy okres próbny. Po 60 dniach po prostu
zwróć wyświetlacz lub kup go za przystępną cenę.

QDA ~ PROGRAM TYPU CAQ (Computer Aided Quality)
Planowanie i zarządzanie jakością produkcji.
Przeznaczenie

Korzyści

QDA jest służy do planowania i zarządzania jakością produkcji. Jest
to oprogramowanie wielomodułowe a zatem można je w dowolnym
czasie rozbudować o kolejne moduły.

• Pełna kontrola nad danymi od produktu, przez proces kolekcji danych

Bogaty zakres interfejsów jakie można podłączyć do QDA, w tym do
maszyny np. CMM.
QDA pracuje w konfiguracji klient – serwer. Prosty i łatwy w obsłudze
interfejs.
QDA posiada szerszą gamę narzędzi do prowadzenia analiz i tworzenia raportów z kontroli. Dysponuje kreatorem raportów, można
opracować raporty wg potrzeb.

i późniejszej analizy.
• Rejestracja danych do centralnej bazy oraz natychmiastowy dostęp
do nich.
Poprawa jakości wyrobów i procesów a także redukcja kosztów
kontroli.
• Szybkie reagowanie i poprawianie przyczyn pojawiających się
problemów.
Wprowadzanie systematyki w regulacji procesów.

Funkcje służące zatwierdzaniu kontroli wejściowej i wyjściowej w
oparciu np AQL.

• Możliwość szybkiego generowania szerokiej gamy raportów staty-

QDA ma narzędzia do integracji z systemami klasy ERP, SAP (tzw. ERP
interface tool).

• Centralne nadzorowanie dokumentacji procesowej oraz sprzętu
kontrolno-pomiarowego.

stycznych.

TQMsoft to także:
Pomiary za pomocą LaserGauge
Pomiary precyzyjne
Szczeliny i licowania
Kontrola wizualna
Kontrola dokręceń
Zarządzanie i analiza systemów pomiarowych
Planowanie jakością oraz zarządzanie dokumentają

TQMsoft spółka z o. o. sp. k.





ISO 9001:2015
ISO 29990:2010
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ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
tel.: (0 12) 397 18 80; fax: (0 12) 397 18 94;
e-mail: wdrozenia@tqmsoft.eu, www.tqmsoft.com
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Optymalna ochrona
ludzi i maszyn

by Murrelektronik

Nasza szeroka gama rozwiązań zapewnia
bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
Technologia bezpieczeństwa jest głównym zagadnieniem dotyczącym
branży automatyki. Zdecentralizowane koncepcje Murrelektronik pozwalają
osiągnąć najwyższe progi bezpieczeństwa w całym systemie. Murrelektronik
oferuje także rozwiązania dla różnych aplikacji – wszystkie z doskonałym
stosunkiem ceny do wydajności.
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Kompleksowa
Kompleksowa diagnostyka
w przemyśle
diagnostyka
w przemyśle
Wdrożenie diagnostyki – konsultacje

Proponowane przez nas konsultacje odbywają się u klienta.

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta, jego parkiem maszynowym, kluczowymi
wskaźnikami oraz organizacją Służb Utrzymania Ruchu możemy określić potencjalne
korzyści, jakie Państwo moglibyście uzyskać po wdrożeniu diagnostyki.

W trakcie trwania konsultacji sporządzimy matrycę utrzymania ruchu dla Państwa
obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych.
W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu diagnostyki zapewniamy także pomoc
w wyborze i zakupie odpowiedniego do potrzeb sprzętu diagnostycznego. Oferujemy także
możliwość przeprowadzenia audytów po przeprowadzonych etapach wdrożenia.
W przeciwieństwie do producentów i dystrybutorów sprzętu nie koncentrujemy się
na jednej marce lecz pomagamy dobrać tak sprzęt diagnostyczny lub firmy zewnętrzne
wykonujące badania diagnostyczne aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania. Naszym
sukcesem jest Państwa satysfakcja.
Przedmiotem konsultacji jest wdrożenie diagnostyki w Państwa firmie a kluczowymi
naszym zdaniem rodzajami badań diagnostycznych i przynoszącymi największe korzyści
jest: wibroakustyka, badania olejów, termowizja, ultrasonografia.
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Proponujemy konsultacje w zależności od potrzeb:
• jednodniowa
• dwudniowa
• oraz audyt po każdym etapie wdrożenia
Potencjalne korzyści to:
• Zwiększona wydajność produkcji
• Dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji maszyn
• Eliminacja niepotrzebnych napraw
i wymiany podzespołów
• Skrócenie czasu napraw
• Poprawę efektywności planowania prac
dla Służb Utrzymania Ruchu
• Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu
• Podniesienie poziomu wiedzy
przez kadrę techniczną

Zapewniamy:
• Indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb
• Dobór odpowiedniego sprzętu diagnostycznego
• Szkolenia dla diagnostów oraz kadry technicznej
• Audyt działań diagnostycznych

Posiadamy 15 lat

Opinie

doświadczenia

o nas

w szkoleniach
Znakomita dyscyplina i dynamika prezentacji
Romuald Szczepański, Grupa Azoty Prorem Sp. z o o.
Świetny i bezpośredni kontakt z wszystkimi firmami
Andrzej Kwiatkowski, ZAM KĘTY Sp. z o o.
Imponujący wybór nowości technicznych i możliwość
spotkania wystawców przy stanowiskach
Wojciech Kurasiewicz, Torf Corporation Sp. z o o.
Wspaniała organizacja oraz różnorodność prelegentów
Jacek Koczorowski, Farmapol sp. z o o
Wzorowy przebieg konferencji – punktualne wystąpienia prelegentów,
perfekcyjna organizacja i realizacja programu konferencji



Andrzej Popik BPEC sp. z o o.
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Wdrożenie badań diagnostycznych

Zdefiniowanie oczekiwań (potencjalnych korzyści) wynikających z wdrożenia diagnostyki
• Pomoc w oszacowaniu opłacalności wdrożenia badań
diagnostycznych
Określenie warunków koniecznych, które powinny być spełnione przed wdrożeniem diagnostyki
• Zdefiniowanie pojęcia urządzenia strategicznego
• Pomoc w określeniu procesu przepływu informacji na temat urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi
Określenie obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
Sporządzenie matrycy Utrzymania Ruchu dla obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
• Przypisanie rodzaju badań diagnostycznych do danego urządzenia strategicznego lub podzespołu objętego diagnostyką
• Określenie planowanej częstotliwości wykonywanych badań diagnostycznych dla danego
urządzenia.
Pomoc w sporządzeniu planu wdrożenia badań diagnostycznych z uwzględnieniem
implementacji poszczególnych metod.
Pomoc w oszacowaniu kosztów związanych z prowadzeniem planowanych badań
diagnostycznych (Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy
własnego sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
• Określenie zakresu badań diagnostycznych wykonywanych przez własnych pracowników
i przez firmy zewnętrzne
Pomoc w wyborze osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badań diagnostycznych (Diagnosta)
Pomoc w wyborze i zakupie sprzętu diagnostycznego,
• Określenie specyfikacji dla sprzętu diagnostycznego
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej wcześniej określone badania diagnostyczne
Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych dla Diagnosty i pracowników Służb Utrzymania Ruchu
Pomoc w zdefiniowaniu odpowiednich wskaźników dla urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi i metody ich monitorowania. (Monitorowanie opłacalności objęcia danego
obszaru lub urządzenia badaniami diagnostycznymi)
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Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych
jako firma usługowa.
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Konsultacje
diagnostyczne

ediagnostyczne
Wibroakustyka

Pomoc w określeniu urządzeń strategicznych, które powinny być objęte badaniami
wibroakustycznymi
Określenie punktów pomiarowych na urządzeniu
Definiowanie rodzaju zadań pomiarowych (zakres, rozdzielczość, filtry pomiarowe,
użycie odpowiednich czujników, etc.)
Określenie częstotliwości wykonywania pomiarów wibroakustycznych w zależności od rodzaju
urządzenia i jego stanu technicznego
Pomoc w interpretacji wyników pomiarów
Pomoc w określeniu urządzeń, które powinny być objęte badaniem olejów.

Badanie olejów
Określenie punktów pobierania próbek oleju
Określenie stopnia zaawansowania planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań olejów
Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy
pomocy laboratorium zewnętrznego
Pomoc w wyborze laboratorium zewnętrznego wykonującego badania





Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.
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Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

e diagnostyczne
Termowizja

Pomoc w określeniu urządzeń i instalacji, które mogą być objęte
badaniami termowizyjnymi
Określenie częstotliwości planowanych badań termowizyjnych
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań termowizyjnych
(Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej badania termowizyjne
(W przypadku odrzucenia opcji zakupu kamery termowizyjnej)

Ultrasonografia
Pomoc w określeniu urządzeń, które mogą być objęte badaniami
• badanie instalacji parowych,
• wykrywanie nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza
Określenie częstotliwości planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań
Pomoc w wyborze sprzętu pomiarowego lub wyborze firmy
zewnętrznej wykonującej badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.
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65 szkolenie techniczne
MAINTENANCE-TECH
W dniach 14 i 15 marca w Lublinie w hotelu Agit odbyła się 65 edycja szkolenia Maintenance-Tech pt. "Oszczędne i innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu ruchu i diagnostyce raz
modernizacje w obiektach przemysłowych". W szkoleniu wzięło udział 100 słuchaczy z dużych
zakładów produkcyjnych różnych branż.
Patronami Merytorycznymi tego spotkania byli: BatlicBerg Consulting, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz
Browary Lubelskie Perła.
Gospodarzem Honorowym była Fabryka Cukierków „Pszczółka” do której
drugiego dnia odbyła się wycieczka techniczna. Mogliśmy od środka zobaczyć jak
powstają cukierki i praliny a dodatkowo
każdy uczestnik mógł skosztować świeżutki wyrób prosto z taśmy 😊
Wieczorem na uroczystym bankiecie
mogliśmy podziwiać niesamowity występ fakira, który jako punkt kulminacyjny programu pokazał nam węża boa!
Rozstrzygnęliśmy również konkurs na
najciekawszą prelekcję, który zwyciężyła
firma Introl, zaś w konkursie na najciekawsze stoisko zwyciężyli odpowiednio:
I miejsce
Luxmat Investment
II miejsce
Orlen Oil
Rotec
III miejsce

Zwycięzcą serdecznie
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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66 szkolenie techniczne
FOOD-TECH

„Oszczędność i efektywność w utrzymaniu ruchu. Modernizacje obiektów przemysłowych w przemyśle spożywczym. Nowe technologie, bezpieczny produkt, pakowanie.”
11 i 12 kwietnia w Stęszewie koło Poznania w hotelu Delicjusz odbyło się szkolenie Food-Tech.
Patronami Merytorycznymi tego spotkania były TüvSüd Polska, Primeberg Engineering, Ortocal s.c. oraz Zakład Wyrobów
Cukierniczych Millano.
W szkoleniu wzięło udział ponad 120 osób. Mogliśmy zobaczyć takie firmy jak: Bakoma S.A., Terravita Sp. z o.o., Lisner
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o. oraz
wiele innych dużych zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego.
Wśród wystawców i prelegentów zaprezentowali się m.in.
MTL ASCO, DrägerSafety Polska, Transition Technologies PSC,
Danfoss Poland Sp. z o.o. i inni.
Konkurs na najciekawszą prelekcję według naszych słuchaczy wygrała firma Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Zwycięzcy otrzymują od nas 10 min prelekcji GRATIS!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział oraz zapraszamy na kolejną
edycję w przyszłym roku!
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ważne wydarzenia

W konkursie na najciekawsze stoisko zwyciężyli:
•
I miejsce MTL ASCO
•
II miejsce Murrelektronik
•
III miejsce TQM Soft
Wieczorem na bankiecie zorganizowaliśmy turniej bowlingowy, które zwycięzcą okazał się Pan Marek Lewandowski z firmy ANIM! Serdecznie gratulujemy 😊

2/2019
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ZAPROSZENIE NA 67 SZKOLENIE
TECHNICZNE MINING-TECH
W dniach 16-17 maja zapraszam do
udziału w naszym 67 szkoleniu Mining-Tech
„Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane
w przemyśle górniczym. Eksploatacja, unikanie awarii, modernizacje i redukcja kosztów
utrzymania ruchu”.
Gospodarzem Honorowym spotkania została Kopalnia Surowców Skalnych Wisła, do której odbędzie się wycieczka techniczna
drugiego dnia.

Serdecznie wszystkich zapraszamy
do wzięcia udziału w szkoleniu!!

ważne wydarzenia

Tematyka poruszana na szkoleniu:
•
Lean Management- nowe podejście do zarządzania kopalnią. Podczas tej prezentacji poznacie państwo podstawowe założenia koncepcji oraz narzędzia które są
wdrażane w ramach optymalizacji procesów. Narzędzia
te z powodzeniem znajdują zastosowanie w przemyśle
wydobywczym wpływając na m.in.: zmniejszenie zużycia
energii, poprawę wydajności produkcji, zwiększają efektywność pracowników, obniżenie kosztów eksploatacji
i utrzymania ruchu.
•
6S czyli narzędzie 5S – ład i porządek wsparte bezpieczeństwem
Jak poradzić sobie z brakiem pracowników w dziale UR
•
w przemyśle wydobywczym szukając zasobów na produkcji
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Plan szkoleń 2019
64 SZKOLENIE TECHNICZNE AUTOMA-TECH
Efektywność w Automatyce, Systemach Pomiarowych
oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność
07-08.02.2019, Hotel Vestina, Wisła, woj. śląskie

65 SZKOLENIE TECHNICZNE MAINTENANCE-TECH
„Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
i Diagnostyce oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
14-15.03.2019, Hotel Agit, Lublin, woj. lubelskie

66 SZKOLENIE TECHNICZNE FOOD-TECH

Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacje Obiektów
Przemysłowych. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt
11-12.04.2019, Hotel Delicjusz, Stęszew, Woj. wielkopolskie

67 SZKOLENIE TECHNICZNE MINING-TECH

Nowoczesne rozwiązania Wykorzystywane w Przemyśle Wydobywczym.
Eksploatacja, Unikanie Awarii, Modernizacje i Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu
16-17.05.2019, Hotel Vestina, Wisła, woj. śląskie

68 SZKOLENIE TECHNICZNE ENERGY-TECH
Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo
13-14.06.2019, Hotel Vestina, Wisła, woj. śląskie

69 SZKOLENIE TECHNICZNE FARMACJA I KOSMETYKA
Farmacja i kosmetyka – optymalizacja produkcji
05-06.09.2019, Hotel Groman, Sękocin Stary, woj. mazowieckie

70 SZKOLENIE TECHNICZNE MACHIN-TECH

Innowacyjne, oszczędne technologie i rozwiązania w eksploatacji maszyn
i urządzeń. Bezpieczeństwo, Niezawodność
19-20.09.2019, Hotel Prime, Bytom, woj. śląskie

71 SZKOLENIE TECHNICZNE MEDIA-TECH

Oszczędna, Efektywna Gospodarka Energią, Mediami Technicznymi.
Bezpieczeństwo Produkcji.
26-27.09.2019, Hotel Agit, Lublin, woj. lubelskie

72 SZKOLENIE TECHNICZNE WODKAN-TECH

Inżynieria Wodno-Ściekowa. Wyzwania Technologiczne i Ekonomiczne.
Innowacyjne, Oszczędne Rozwiązania
03-04.10.2019, Hotel Górski, Wolbórz, woj. łódzkie

73 SZKOLENIE TECHNICZNE AUTOMA-TECH
Automatyzacja Procesów Produkcyjnych Maszyn i Urządzeń.
Niezawodność, Oszczędne Rozwiązania
07-08.11.2019, woj. zachodnio-pomorskie

74 SZKOLENIE TECHNICZNE MAINTENANCE-TECH
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
05-06.12.2019, Hotel Delicjusz, Stęczew, woj. wielkopolskie

