
Zrobotyzowana cela dydaktyczna.
Robot jako IIoT (Inudstrial Internet of Things)

Cela edukacyjna

• Zadania dydaktyczne odwzorowujące  
robotyzację w przemyśle.

• Współpraca i kalibracja robota z systemem wizyjnym.

• Możliwa rozbudowa o narzędzia do predykcyjnego  
i prewencyjnego utrzymania robota.

• Przewodnik wprowadzający do pracy ze stacją.

• Dwudniowe szkolenie z obsługi stacji.
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Zadania technologiczne:

  Prowadzenie okrągłego chwytaka przez metalowy tor pod procesy:
• np. układanie pianki na zamkach drzwi w przemyśle motoryzacyjnym
• np. układanie uszczelki

  Pick & Place poprzez przekładanie walców w wyfrezowane otwory
• np. pakowanie ciastek 
• np. układanie próbówek w przemyśle farmaceutycznym

  Kontrola wizyjna
• połączenie i kalibracja z systemem wizyjnym
• korekta pozycji układania walca jako sprzężenie od systemu wizyjnego

W zestawie ze stacją:

Wymienne narzędzie

Płyta z produktami

System wizyjny

Robot RV-2FR

Oprogramowanie inżynierskie RT Toolbox 3 Pro na 10 stanowisk

Teaching pendant

Kontroler robota
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Parametry robota RV-2FR:

  Udźwig maksymalny: 3kg

  Promień pracy: 504 mm

  Przewody pneumatyczne i elektryczne zabudowane w robocie

  Wyspa zaworowa zabudowana na ramieniu robota

  W standardzie z robotem:

•  Detekcja kolizji

•  Otwarta komunikacja z dowolnym systemem 
    wizyjnym 2D i 3D

•  Luzowanie osi

•  Funkcjonalność trackingu liniowego i kołowego

•  Możliwość sterowania dodatkowymi 
   ośmioma osiami serwo.
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Opcjonalna karta Melfa Smart Plus:

• Korygowanie pozycji robota w zależności 
od temperatury otoczenia

• Utrzymanie ciągłości pracy poprzez narzędzia predykcyjnego 
i prewencyjnego utrzymania ruchu

• Narzędzia AI(sztucznej inteligencji) dla realizacji zadania pobierania 
luźno ułożonych produktów(tzw. 3D bin picking).
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Zapraszamy do kontaktu:

Jacek Taczała

Jacek Smoluch

       tel: +48 691 406 034          

       jacek.taczała@mpl.mee.com

       https://www.linkedin.com/in/jacek-taczala/ 

       tel: +48 885 770 503       

       jacek.smoluch@mpl.mee.com

       https://www.linkedin.com/in/jacek-smoluch/

       +48 660 414 460          

       a.grochowski@mechatronik.pl 

       https://www.linkedin.com/in/artur-grochowski-448081b3/

Artur Grochowski


