
Mi Ön mellett állunk

TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK 
MODERN IPARI KÖRNYEZETEKHEZ

HATÉ KONY  K AR BANTARTÁS  
MINDEN,  AMIRE  SZÜKSÉGE  VAN

     INTERAKTÍV PDF           
KATTINTSON a TERMÉKEKET  

ábrázoló KÉPEKRE a teljes kínálatért!

hu.rs-online.com

https://hu.rs-online.com/web/?cm_mmc=HU-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance


A 9 LEGJOBB TECHNOLÓGIA  
a gyártósorok karbantartásához
Az ipar igen gyors ütemben digitalizálódik. A gyártósorokon 
számos technológia kerül beépítésre a kezelők kényelme és 
hatékonysága érdekében. Ezek az előrelépések rendkívüli 
mértékben forradalmasítják a karbantartást, mivel minden 
eszközt biztosítanak a reaktív és tervezett alkatrészek 
csökkentéséhez, amely egyenes út a megelőző karbantartási 
módszerek felé.

REAKTÍV
Beavatkozás  
hiba esetén 

Beavatkozás egy  
ütemterv szerint

TERVEZETT
Korai beavatkozás  
az érzékelőadatok  
elemzése alapján
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A  GYÁRTÓSOROK 
FO R R ADALMASÍTÁSA  
MÁR  ELKEZDŐDÖT T!

83% 78%

TÁVOLI  
KARBANTARTÁSI  

HMI
CMMS 3D  

NYOMTATÁS
KITERJESZTETT   

VALÓSÁG 
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Számos vállalat állítja, hogy már 
 használják ezeket az új technológiákat:

MEGELŐZŐREAKTÍVTERVEZETT

49%78%91%

Hogy zajlik a megelőző karbantartásra  
történő átállás?

A folyamat lassabb a vártnál. A vállalatok 32%-a két okot említ:  a befektetés 
akár 5 évig is elhúzódó megtérülését, illetve a képzett munkaerő hiányát.

AI – MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA
A mesterséges intelligencia egyre 
gyakrabban képezi részét a gyártósoroknak. 
Algoritmusai a különböző érzékelők által 
küldött adatfolyamok elemzésével teszik 
lehetővé a megelőző karbantartást, így 
a hibák előre, a meghibásodások előtt 
jelezhetők.  
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A gyártási folyamatok 
korszerűsítésében  
is szerepet játszik.

IOT – A TÁRGYAK INTERNETE
Sokáig kiegészítő modulként tekintettek rá, az IoT 
azonban mára már az iparág által is elfogadott 
technológia, különös tekintettel a gyártósorokra. 
Hatékony, alacsony fogyasztású csatlakoztathatóságot 
kínál az adatfolyamok intelligens rendszerekbe  való 
továbbításához.
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COBOT –   
EGYÜTTMŰKÖDŐ  ROBOTOK
Korábban a gyártósori robotokra magányos munka várt. 
Manapság azonban ezek a robotok már a kezelőkkel együtt 
dolgoznak. Így el tudják látni a fáradságos vagy az emberek 
által nem elvégezhető feladatokat is.
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3D NYOMTATÁS
Napjainkban a 3D nyomtatást 90%-ban 
prototípusok készítésére használják.  A számos 
korlátozás ellenére (sebesség, gyártási kapacitás 
és a gépek költsége)  a 3D nyomtatás egyre 
nagyobb figyelmet kap az iparban, illetve  
a repülőiparban, mivel könnyű alkatrészek 
állíthatók elő vele, és alkalmazásával  
jelentősen csökken az anyaghulladék is.

4

KITERJESZTETT VALÓSÁG

BIG DATA  
ÉS A FELHŐ
A fent említett digitális technológiák hatalmas 
mennyiségű adatot generálnak. Ahhoz, hogy  
a jövőbeli koncepciót alkalmazó gyár hatékonyan 
működhessen, ezeknek az adatoknak azonnal 
tárolhatónak és helyreállíthatónak kell lenniük. 
 A big data és a felhő alapú adattárolás pedig 
pontosan ezt teszik lehetővé.

HMI – AZ EMBER-GÉP 
FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Az internet ipari alkalmazásokba való 
integrálása lehetővé teszi a gyártósorok 
paramétereinek távoli felügyeletét és 
megtekintését. A 4.0-s ipari környezetben 
működő HMI-vel valós időben jeleníthető 
meg a gyártósor teljesítménye a  kezelők 
tájékoztatására.
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CMMS – SZÁMÍTÓGÉPESÍTETT 
 KARBANTARTÁS-KEZELÉSI   
RENDSZER
Ez a szoftverplatform a gépek teljes kezelését, a reaktív 
karbantartások elemzését, a tervezett beavatkozások 
megszervezését, a készletek és vásárlások kezelését, 
valamint a műszerfalon és statisztikákon keresztül történő 
jelentéstételt is lehetővé teszi az adott terület valóságának 
figyelembe vételével. A mesterséges intelligenciával együtt 
hozzáférést biztosít a megelőző felügyelethez.
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BIM – ÉPÜLETINFORMÁCIÓS 
 MODELLEZÉS  
A termelési láncok 3D modellezése vizuális támogatást 
nyújt a karbantartó személyzet számára. Az IoT-
érzékelőktől érkező adatokkal együtt a BIM azonnali képet 
biztosít a termelési lánc különböző elemeinek állapotáról.
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Csakúgy, mint a cobotok esetében, a kiterjesztett 
valóságot  (vagy VR, virtuális valóság) is egyre több  
helyen használják  az iparban, hogy vizuális támogatást 
nyújtson a kezelőknek, csökkentse a gyártási hibák 
előfordulását, valamint segítse  az alkalmazottak 
továbbképzését és a minőségellenőrzést.
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Elektromos 
szigetelőszalagok
Az elektromos szigetelőalagok kopás- 
és égésgátlóak, ill. védelmet nyújtanak 
a por, szennyeződések, nedvesség, 
savak, az UV-sugárzás és az oldószerek 
ellen. Válasszon széles választékunkból, 
az alkalmazástól függően.

Személyi 
védőfelszerelések
Az egyéni védőeszközök (PPE) célja az  
Ön és mások biztonságának biztosítása, 
védőanyagok vagy eldobható öltözék 
használatával, az alkalmazástól függően. 
Kínálatunkban megbízható márkák 
ruházata, cipői és felszerelései találhatók.

Kábelek és vezetékek
Az RS-nél kiváló minőségű kábelek és 
vezetékek széles választékát kínáljuk, 
például vezérlő- és műszerkábelt,  
ethernet kábelt és számítógépes vezetéket. 
Emellett nálunk minden olyan tartozékot 
megtalálhat, amelyre szüksége lehet, 
a hőzsugorítástól a kábelkötegelőkig  
és más kábelvédő termékekig.

Szerszámok és 
szerszámkészletek
Akár szerszámos ládát, dobozt vagy 
szekrényt keres, az Ön igényeinek megfelelő 
szerszámtárolók széles választékát kínáljuk, 
beleértve a karbantartási 
szerszámkészleteket is. Ezek a készletek 
elengedhetetlenek a reaktív karbantartási 
folyamatokban, ahol gyorsan kell cselekedni.

Pneumatika,  
hidraulika és erőátvitel
Az erőátvitel minden területéhez kínálunk 
pneumatikus, hidraulikus és elektromos 
megoldásokat. Függetlenül attól, hogy 
a szükséges alkatrészek egy rendszer 
kialakításához vagy fenntartásához 
szükségesek, az RS Components vezető 
márkák termékeit kínálja.

3D nyomtatók és 
nyomtatószálak
A 3D nyomtatók forradalmasítják 
a gyártási folyamatokat, biztosítva 
a prototípusok gyors gyártását.  
Ez a nyomtatási technológia képes 
a digitális tervek 3D-s modellekké 
történő gyors megvalósítására 
a karbantartási programokban is.

R E AK TÍ V
K AR BANTARTÁS

Géphibát észlelt, amely azonnali 
javításra szorul a gyártás  
leállításának elkerülése érdekében?

A reaktív kartbantartás esetében a hiba elemzése csak 
a meghibásodás megjelenése után kerül kivitelezésre.  
Ez pedig leállást eredményezhet, hiszen előfordulhat, hogy 
a problémát nem azonnal észlelik, vagy a pótalkatrészek 
megrendelése sokáig tarthat. Egyetlen berendezés sem 
mentes az alkatrészek véletlenszerű meghibásodásától. 

Az iparág alapszabályai szerint a karbantartási időnek 
csupán 20%-át szabadna reaktív karbantartásra 
fordítani. A valóságban azonban a mérnökök idejük  
35-45%-át a karbantartás e fajtájának szentelik. 
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Címkézők és 
címkenyomtatók 
A kábelek és vezetékek címkézése 
kritikus fontosságú az elektromos 
vezérlőpanelek, kábelkötegek és  
adat- és telekommunikációs rendszerek 
azonosításában, összeállításában és 
javításában. Ez egy előzetes költség, 
amely időt takarít meg, amikor javításra 
van szükség.

HVAC és termikus 
menedzsment
A túlmelegedés a modern eszközök 
meghibásodásának egyik elsődleges 
oka. Az RS-nél mindent megtalál, amire 
szükség van az épületek, járművek 
levegőminőségének és a berendezések 
hőmérsékletének szabályozásához.

DIN-sínes tápegységek
A DIN-sínes tápegységek a megbízható 
és hatékony áramellátás szabványává 
váltak. Számos alkalmazási terület 
szerves részét képezik - például 
gépgyártás, ipari automatizálás, 
logisztika, autóipar, folyamatipar  
és még sok más.

Digitális multiméterek
A digitális multiméterek 
nagyszerűek az elektromos 
áramkörök, alkatrészek és eszközök 
teszteléséhez, diagnosztizálásához és 
hibaelhárításához. A legújabb, kiváló 
minőségű multimétereket és multiméter 
tartozékokat találhatja kínálatunkban 
műszaki információkkal kiegészítve.

TE RV EZET T
K AR BANTARTÁS

Meg akarja előzni az 
alkatrészek elöregedésével járó 
meghibásodásokat?

A rutinellenőrzések, gépi mérések és beállítások, az olaj  
és kenőanyagok valamint az alkatrészek cseréje mind  
az ütemezett karbantartási protokollhoz tartoznak.

A leállások elkerülése érdekében a gépeket karbantartják 
és az alkatrészeket megelőzésként rögzített időközönként 
lecserélik. Ennek az eljárásnak az optimalizálása érdekében 
tapasztalatokon alapuló adatokra van szükség, hogy 
a karbantartást ne túl későn, de ne is túl korán végezzék el.

Jelenleg ez a legszélesebb körben alkalmazott módszer, 
amelyre a vállalatok támaszkodnak. Ennek ellenére ez 
a módszer rendszeres leállást igényel, és ezen ütemezett 
beavatkozások 30%-a nem szükséges.

PLC-k, HMI-k és ipari 
számítástechnika
A PLC-k figyelemmel kísérik a gép 
teljesítményét, ezáltal hatékonyabbá 
téve a folyamatkezelést. A HMI-k viszont 
kommunikációs eszközként működnek 
a rendszer és az üzemeltető között. 
Olyan információkat tartalmazhatnak, 
mint például a hőmérséklet, a nyomás, 
a folyamatlépések és az anyagszám.

Forrasztóállomások
A forrasztóállomásokat gyakran 
használják javítások elvégzésére és 
a telepítések befejezésére. Forrasztó- 
és kiforrasztóeszközök széles 
választékát tartjuk készleten, beleértve 
a forrasztópákákat, kiforrasztó és 
forrasztóállomásokat és füstelszívó 
berendezéseket.
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Hőképalkotás
A gépek teljesítményének hőkamerákkal 
történő figyelemmel kísérése csökkentheti 
az azok meghibásodása miatt bekövetkező 
nem tervezett leállások valószínűségét. 
A hőképalkotás kiválóan alkalmas 
a berendezések termikus változásainak 
észlelésére azáltal, hogy meleg és hideg 
foltokat jelez a felszíni hőmérsékleten.

Időzítő relék
Ha egyszerű idősorozatok 
szabályozásáról van szó, akkor az 
időzítő relék a PLC-k költséghatékony 
alternatívái. Válassza ki az 
alkalmazásához megfelelő időzítő relét 
széles kínálatunkból.

Környezeti mérés
A nagy pontosságú környezeti 
mérőeszközök lehetővé teszik a környezeti 
feltételek átfogó figyelemmel kísérését. 
Pontos, korszerű és megbízható környezeti 
mérőkészletek, mérők, eszközök és 
kiegészítők széles választékát kínáljuk.

Közelítésérzékelők
A közelítésérzékelőket úgy tervezték, 
hogy fizikai érintkezés nélkül, hang-, 
fény-, infravörös vagy elektromágneses 
mezők segítségével észleljék a távoli 
tárgyakat. Fedezze fel induktív, 
kapacitív, infravörös és ultrahangos 
érzékelőink kínálatát.

Adatkezelés
Böngésszen az adatgyűjtő 
termékek kínálatában, beleértve 
a diagrammérőket és a naplózó 
technológiákat olyan vezető márkáktól, 
mint a Keysight Technologies, a Lascar, 
az ABB, a Pico Technology és a Gemini.

LoRa® eszközök
A LoRaWAN® egy LPWAN protokoll, 
amelyet az akkumulátorral működtetett 
tárgyak és eszközök internethez történő 
csatlakoztatására terveztek regionális, 
országos vagy globális hálózatokban - 
nagy teljesítményű, alacsony fogyasztású 
és megfizethető csatlakozási lehetőség.

PR E D I K TÍ V
K AR BANTARTÁS

Egy hosszú távú, naprakész és 
fenntartható megoldást keres,  
amellyel pénzt takaríthat meg?

Beléptünk az intelligens gyárak korába, ahol 
a karbantartás adatközpontú. A megelőző, azaz 
prediktív karbantartás a működési folyamatok történeti 
és valós idejű adatait felhasználva még az előtt jelzi 
a problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének. A tárgyak 
internete (IoT) és az integrált rendszerek lehetővé teszik 
a különböző eszközök és rendszerek összekapcsolását, 
így azok összehangolva működhetnek, adatokat 
oszthatnak meg egymással. Az érzékelőhálózat 
összetettségétől függően az adatok kielemzését 
a mesterséges intelligencia is támogathatja.

A prediktív karbantartási programoknak 
köszönhetően a karbantartási költségek 25–30%-kal, 
a meghibásodások 70–75%-kal, a leállások pedig  
35–45%-kal csökkenhetnek.
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RS PRO hőképalkotás
A kézi és környezeti hőkamerák lehetővé 
teszik a felhasználó számára a valós  
idejű hőenergia detektálását. Szerviz  
és karbantartási alkalmazásokhoz. 
Fedezze fel az RS PRO termékpalettát.

RS PRO multiméterek
Az RS PRO mérőműszerek átfogó 
kínálata analóg és digitális 
megoldásokat is tartalmaz. A termékek 
kiváló minőségű alkatrészeik és 
pontosságuk révén kerültek a kínálatba.

RS PRO 
érzékeléstechnológia
Különböző szenzortechnológiák széles 
skálája, az induktívtól a kapacitívig,  
a forgó kódolóktól a terhelő cellákig. 
Minden alkalmazáshoz az RS PRO 
minőséget jóváhagyó pecsétjével.

RS PRO 
szerszámkészletek
Akár szerszámládát, dobozt vagy szekrényt 
keres, az RS PRO szerszámtárolóinak és 
készleteinek széles választéka minden 
igénynek megfelel, beleértve a PC 
szervizkészleteket, a mérnöki és elektronikai 
készleteket, karbantartási szerszámokat.

RS PRO burkolatok
A burkolatok, az általános használatú 
házak, a kiszolgáló állványok és 
a szerver szekrények védik a műszaki 
és elektromos berendezéseket. Fedezze 
fel az RS PRO széles választékát, és 
szerezze be, amire szüksége van.

RS PRO bilincsmérők
A modernkori bilincsmérők több  
és speciálisabb mérési funkcióval, 
nagyobb pontossággal valamint  
a digitális multiméter legalapvetőbb 
funkcióival is rendelkeznek, például 
a feszültség, a folytonosság és az 
ellenállás mérésével.

RS PRO karbantartási megoldások

Saját márkánk, az RS PRO karbantartási termékek  
széles választékát kínálja mind a reaktív, a tervezett  
és a prediktív karbantartási folyamatokhoz.  
Az RS PRO termékeket nemzetközi szabványok  
szerint auditálják, tartósságukat és minőségüket  
vezető mérnökök tesztelik és ellenőrzik.  
Válassza a hatékony  
karbantartást  
az RS PRO-val!
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https://hu.rs-online.com/web/c/teszteles-es-meres/homerseklet-teszteles-es-meres/hokamerak/?applied-dimensions=4291330479&cm_mmc=HU-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance
https://hu.rs-online.com/web/c/kezi-szerszamok/szerszamkeszletek-es-szerszamtarolas/?searchTerm=rs+pro&r=f&cm_mmc=HU-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance
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https://hu.rs-online.com/web/c/teszteles-es-meres/elektromos-teszteles-es-meres/lakatfogos-meromuszerek/?applied-dimensions=4291330479&cm_mmc=HU-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance


Termékek több mint 2 500 vezető gyártótól

Ingyenes házhozszállítás nettó 
15 000 Ft feletti rendelés esetén

Több, mint 550 000 termék az összes  
mérnöki igényre

Kalibrált termékek

Több mint 32 országban vagyunk jelen.  
Ismerjen meg minket a hu.rs-online.com oldalon!

Tudja meg, merre jár a csomagja, a csomag 
nyomonkövetése szolgáltatásunkkal.

Miért pont az RS?

hu.rs-online.com

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48 
02-672 Varsó, Lengyelország
Tel: 06 1 580 2262
info@rscomponents.hu
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