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NOWY SYSTEM STEROWANIA W PIONOWYCH
MASZYNACH PAKUJĄCYCH SERII “B”
Coraz większe wymagania co do maszyn pakujących mogą być spełnione tylko w przypadku zastosowania
odpowiednio wydajnego systemu sterowania, z dobrze zaplanowanym i przyjaznym dla użytkownika terminalem
i bezproblemową łącznością z innym urządzeniami.
Z tego też powodu maszyny serii “B” przewyższają poprzednie linie urządzeń w sposób niezwykle istotny. Podczas
gdy maszyny wcześniejszych linii wyposażone były w jednostkę typu PLC i kolorowy terminal dotykowy 5,7” lub
10,5”, to nowe maszyny wyposażone są w przemysłową jednostkę PC ze zintegrowanym kolorowym ekranem
dotykowym 12,5” o rozdzielczości 800x600 i wykorzystują szybkie i niezawodne połączenie przemysłowe EtherCAT.
Powstała kompletnie nowa generacja jednostek sterowania, podnosząca możliwości naszych urządzeń.

Główne korzyści ze sterowania pracą maszyny za pomocą przemysłowego PC są także powodami, dla których
zrezygnowaliśmy z jednostek PLC:
– Znacznie większe możliwości obliczeniowe i pojemność pamięci w celu zapisywania danych różnych typów
(programy pracy maszyny, statystyki, rejestr błędów, przerwy serwisowe, wersje językowe itp.)

– Znacząco szybsza kontrola wszystkich procesów maszyny pakującej pozwala sterować jednocześnie większą
l iczbą dynamicznych napędów i osiągnąć większą wydajność pakowania
– Przemysłowy PC pozawala nie tylko kontrolować ale także optymalizować oraz bardzo szybko sprawdzać czy
wszystkie operacje przebiegają zgodnie z parametrami pakowania, wprowadzonymi przez operatora.
– Duży ekran dotykowy daje możliwość wygodnej i prostej obsługi urządzenia
– Kilka poziomów dostępu, chronionych hasłami, pozwala oddzielić opcje dostępne dla obsługi urządzenia
i dla utrzymania ruchu
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– Możliwość łatwego i efektywnego upgrade’u oprogramowania maszyny
– Szerokie możliwości komunikacyjne, jakie daje przemysłowy PC, oznaczają możliwość połączenia w celu
wymiany danych na kilka sposobów, zarówno z lokalnym użytkownikiem sieci komputerowej jak i z możliwością
zdalnego serwisu z możliwością zastosowania najnowocześniejszych technologii za pomocą Internetu.
– Możliwość komunikacji “on-line” podczas pracy urządzenia
– Auto-monitoring przez cały czas pracy maszyny
– Opcja kilku poziomów dostępu chroniąca przed uszkodzeniem lub utratą danych, zawierająca także możliwość
archiwizowania przez użytkownika
– Zastosowania przemysłowego Ethernetu EtherCAT w celu komunikacji upraszcza okablowanie i zwiększa
niezawodność maszyny
– Przechowywanie całego oprogramowania w jednym miejscu (w PC) i wykorzystanie EtherCat znacząco
upraszcza wymianę niektórych części wymagających specjalnych nastaw np. kontrolerów serwo lub
falowników. Użytkownik wymienia tylko część, a ta parametryzuje się zgodnie z danymi z PC.

Komunikacja pomiędzy operatorem
i maszyną odbywa się za pomocą
kolorowego ekranu dotykowego
o przekątnej 12” i rozdzielczości
800x600. Takie warunki pozwalają
na łatwe i wygodne wprowadzanie
nastaw maszyny i regulację
parametrów pracy. Dodatkowe
urządzenia, takie jak dozowniki,
automatyczne transportery podające
produkt, wprowadzanie danych itp.
Także mogą być kontrolowane
za pomocą ekranu dotykowego.
Operator ma możliwość wyboru
obsługi za pomocą ikon lub
przycisków z opisem. Dostępne są
także różne wersje językowe,
do wyboru także na ekranie.
Wszystko to daje użytkownikowi
maszyn Velteko większą wydajność
i mniejsze koszty.
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KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA Z NASZYMI MASZYNIAMI
PAKUJĄCYMI SERII “B”
Przez komunikację rozumiemy wymianę danych pomiędzy maszyną pakującą z jednej strony a użytkownikiem lub
serwisem Velteko z drugiej.
Dane
Z odpowiednimi możliwościami pojemności pamięci zainstalowanej w przemysłowym PC maszyna pakująca
zachowuje i monitoruje dane operacyjne. Podzielone są one na 5 grup (pakietów)
1. Diagnostyka (lista i chronologia błędów w pracy maszyny)
2. Monitoring (zdarzenia)
3. Programy
4. Statystyki pracy maszyny
5. Statystyki urządzenia dozującego
Użytkownik, który uzyska odpowiedni pakiet danych posiada dane dostępne w formacie txt i csv (csv może być
otwarty w arkuszu Excel) na wyjściu Ethernet lub USB w maszynie pakującej.
Transfer danych
Wyżej wymienione dane mogą być przekazywane to komputera osobistego w celu dalszej obróbki.

Dla przenoszenia danych na krótkich dystansach dostępne są takie połączenia jak: Ethernet, RS232, RS485, RS422,
CAN etc. Te linie mogą być wykorzystywane przez użytkownika w szczególności do przenoszenia danych
w obrębie firmy. Stosowanie tych połączeń jest bardzo bezpieczne. W wypadku połączenia Ethernet użytkownik
może zalogować się do przemysłowego PC maszyny pakującej w taki sam sposób jak do innego terminala w sieci
(jeśli jest autoryzowany przez administratora sieci)
Internet lub modem mogą być wykorzystywane do przenoszenia danych na niegoraniczone odległości.
W szczególności użytkownik ma możliwośc połączenia maszyny z serwisem Velteko.
Połączenie internetowe jest techniczne bardziej złożone, dostęp jednak powinien być chroniony przez
administratora sieci komputerowej. Technik Velteko ma połączenie on-line z maszyną.
Kolejną opcją zdalnego połączenia jest modem. Ten typ połączenia pozwala na monitorowanie ustawionych
parametrow maszyny i ładowanie oraz wymianę oprogramowania w PC maszyny. Połączenie wymaga tylko
połączenia stacjonarnej linii telefonicznej do maszyny lub zastosowania modemu GSM. Zaletą modemu jest brak
konieczności wpinania się w sieć komputerową użytkownika. Ograniczone możliwości transferu i uzależnienie
transmisji od jakości połączenia są wadami tego typu połączenia. Funkcjonalność takiego połączenia może być
potwierdzona wyłącznie po teście.
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Prostą, efektywną i w pełni bezpieczną możliwością transferu danych na każdą odległość jest także pamięc typu
flash, co może być wykorzystane przez użytkownika, który nie może podłączyć maszyny do sieci komputerowej lub
zastosować modemu. Użytkownik przegrywa dane z maszyny za pomocą portu USB na pamięć flash za pomocą
prostego polecenia. Pamięc flash może zostać następnie podłączona do jakiegokolwiek komputera w celu
zgrania danych i ich dalszej obróbki lub w celu przesłania do działu serwisu Velteko za pomocą Internetu.
Ta opcja jest dostępna standardowo w maszynie. Jedyną wadą jest konieczność fizycznego przeniesienia pamięci
flash do innego PC.
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