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Digitalizacja – SINUMERIK Integrate
Analyze My Performance (AMP)
- analiza czasu pracy maszyny –
Analyze My Performance (AMP)

Korzyści dla klienta:

optymalizacja produkcji

• poprawa produktywności

• rejestracja stanów maszyny

• zwiększenie dostępności maszyny

• rejestracja przestojów i ich przyczyn

Analyze My Performance (AMP)

• rejestracja alarmów
czasu
pracy
maszyny na
– części OK. i NOK
•- analiza
zliczanie
sztuk
z podziałem

good: 220
cull:
3
rework: 5
cycle: 25s

produkcji
• optymalizacja
rejestracja czasu
cyklu dla detalu
• wyliczanie efektywności OEE

• zwiększenie przejrzystości

Korzyści dla klienta:
• poprawa produktywności

• rejestracja
stanów
maszynymaszyny
analiza pracy
i przestojów

• zwiększenie dostępności maszyny

rejestracja przestojów
i ich przyczyn
• uwzględnienie
zmianowego
systemu pracy
• rejestracja alarmów

good: 220
cull:
3
rework: 5
cycle: 25s

• zliczanie sztuk z podziałem na części OK. i NOK
• rejestracja czasu cyklu dla detalu

• zwiększenie przejrzystości

• wyliczanie efektywności OEE
• analiza pracy i przestojów maszyny
• uwzględnienie zmianowego systemu pracy

Digitalizacja – SINUMERIK Integrate
Analyze My Condition (AMC)

Analyze My Condition (AMC)

Digitalizacja – SINUMERIK Integrate
Analyze My Condition (AMC)
prewencyjna

- analiza stanu technicznego maszyny – kontrola

Korzyści dla klienta:
- zwiększenie produktywności poprzez skrócenie

• monitorowanie stanu maszyny i sygnalizowanie
nieprawidłowości
• rejestrowanie zmiennych NC, PLC

iO
i.O.

niO
n.i.O.

Analyze My Condition (AMC)

- centralne zarządzanie przeglądami i naprawami

• okresowe testy osi
- analiza stanu technicznego maszyny – kontrola
• okresowe testy kołowości
prewencyjna
• analiza trendów rejestrowanych sygnałów
• analiza obciążenia osi i sygnalizowanie
• monitorowanie
maszyny
podwyższonychstanu
oporów
ruchu i sygnalizowanie
• nieprawidłowości
analiza luzów nawrotnych i sygnalizowanie

• rejestrowanie
zmiennych NC, PLC
uszkodzenia śruby
•• okresowe
testyarchiwizacja
osi
automatyczna
danych NCU
• okresowe testy kołowości

przestoju maszyny
- naprawa maszyny w oparciu o stan
maszyn

Korzyści dla klienta:
- zwiększenie produktywności poprzez skrócenie

iO
i.O.

niO
n.i.O.

przestoju maszyny
- naprawa maszyny w oparciu o stan
- centralne zarządzanie przeglądami i naprawami
maszyn

• analiza trendów rejestrowanych sygnałów
• analiza obciążenia osi i sygnalizowanie
podwyższonych oporów ruchu
• analiza luzów nawrotnych i sygnalizowanie
uszkodzenia śruby
• automatyczna archiwizacja danych NCU
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