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Rozwiązania transportowe
AGV & EMS
AGV
Automated
Guided
Vehicle

Automatycznie prowadzony wózek jezdny. Wózek zasilany za
pomocą bezprzewodowego systemu przesyłu energii, jak rówież
przy użyciu superkondensatorów.

 Zalety produktu
P
 rowadzenie wózka na taśmę naklejaną na posadzkę lub
kable systemu MOVITRANS® zatopione w posadzce
Zasilanie MOVITRANS®/superkondensatory
Pozycje znaczone przez tagi RFID

 Korzyści

z zastosowania
 edukcja liczby przenośników rolkowych/ łańcuchowych
R
System bezobsługowy w stosunku do wózków widłowych
Łatwa korekta toru jazdy przy naprowadzaniu na taśmę
naklejoną na posadzkę
Możliwość zamykania stref na halach z użyciem np. bram
pożarowych
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EMS
Electrified
Monorail
System

Kompleksowe rozwiązania systemu przenośników podwieszanych.

 Zalety produktu
Zawieszki zarządzane przez system SEW-EURODRIVE
 omunikacja bezprzewodowa z użyciem profili aluminiowych
K
Pozycjonowanie z użyciem znaczników graficznych
B
 ezpieczeństwo kontrolowane przez dedykowane sterowniki
HM31
Komunikacja z systemem poprzez MOVIVISION®
Bezpieczna kontrola ruchu przenośnika

 Korzyści

z zastosowania
 ożliwa budowa systemu opartego o dziesiątki zawieszek
M
Pętle długości nawet kilku kilometrów
Nadrzędne zarządzanie dojazdem do pozycji oraz
bezkolizyjność
Łatwość rozbudowy o kolejne zawieszki
Bezpieczna komunikacja
Bezpieczne funkcje napędowe np. bezpieczna prędkość,
bezpieczna pozycja
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MOVI-C®
Modułowy system automatyki
MOVI-C®
Zaprojektowana od podstaw linia produktów obejmująca
oprogramowanie, falowniki, kontrolery ruchu oraz napędy
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 Korzyści

z zastosowania

 Zalety produktu
Dwa moduły falownika w jednej obudowie (oś podwójna)

Zmniejszenie ilości wymaganego miejsca w szafie

M
 odułowa budowa pozwalająca na szybkie rozbudowanie

sterowniczej

instalacji

Zmniejszenie różnorodności typów zastosowanych

C
 ałkowicie nowe, intuicyjne i szybkie oprogramowanie

urządzeń

inżynieryjne MOVISUITE®

Zmniejszenie ilości czasu wymaganego do uruchomienia

Krótkie czasy cyklu programu rzędu 1ms

napędów i realizacji nawet skomplikowanych funkcji

J
 eden falownik do sterowania różnymi typami silników od

Łatwe uruchomienie i wymiana napędów z interfejsem

różnych producentów (asynchroniczne, synchroniczne,

DDI według zasady Plug and Play

z lub bez sprzężenia zwrotnego)

Zmniejszenie kosztów instalacji przez zastosowanie

Ł
 atwa integracja z istniejącymi systemami sterowania

instalacji z pojedynczym kablem hybrydowym
Uzyskanie wszystkich komponentów instalacji od jednego

(interfejsy EthernetIP, Profinet, EtherCAT i inne)
Możliwość realizacji całości instalacji z użyciem MOVI-C

dostawcy

®

Zastosowanie MOVI-C® CONTROLLER jako mastera sieci

CONTROLLER i dodatkowych urządzeń oraz wysp I/O
Ł
 atwa parametryzacja gotowych modułów programowych

EtherCAT

MOVIKIT® lub szybkie programowanie własnych funkcji

Zmniejszenie kosztów bezpieczeństwa funkcjonalnego

za pomocą standardowych języków normy IEC 61131

dzięki zastosowaniu STO PL e oraz dedykowanych kart

N
 owe podejście w kwestii sprzężenia zwrotnego

safety

i bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zmniejszenie użycia energii dzięki zastosowaniu aktywnej/
dynamicznej kontroli obciążenia i możliwości przejścia
w tryb stand-by

MOVI-C® w akcji:
maszyna pakująca z systemem
pakowania zbiorczego

1

2
4
3

1 - Szafa sterownicza:

3 - Algorytmy kontrolerów:

Zastosowanie systemu wieloosiowego z modułami podwójny-

Nowe algorytmy kontrolerów umożliwiają sterowanie dowolnymi

mi: wysoka gęstość mocy, niewielkie straty mocy – zmieści się

silnikami za pośrednictwem jednego falownika.

nawet w małych szafach sterowniczych.

4 - Robot Delta:

2 - Platforma automatyzacji:

Robot jako element składowy maszyny: kompleksowe biblioteki

Maszyna sterowana jest za pomocą oprogramowania opartego

zadań kinematycznych umożliwiają podłączenie i integrację

o platformę automatyzacji firmy SEW-EURODRIVE. Platforma

robotów do sterowania maszyny.

zgodna ze standardem PackML® – poza programem sekwencyjnym oferuje np. standardowy interfejs obsługi.
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Inteligentna technika
decentralna
Silnik
DRC

Mechatroniczny napęd złożony z przemiennika częstotliwości oraz silnika
synchronicznego wraz ze standardowym typem przekładni. Układ cechuje
się decentralnym montażem i klasą energooszczędnosci IE4.

 Zalety produktu
Brak wentylatora
Elektroniczna ochrona przekładni przed przeciążeniem
Szeroki zakres prędkości obrotowej silnika 1÷2000 obr/min
Stopień ochrony IP65 w standardzie
Zwarta/ kompaktowa konstrukcja napędu
Z
 naczna redukcja używanych typów (w odniesieniu do
standardowych motoreduktorów) w przypadku realizacji
większego projektu
M
 ożliwa komunikacja z wykorzystaniem kabla siłowego
(wersja SNI)
Możliwa praca w trybie pozycjonowania
Dostępne wersje KS + OS1 ÷ OS4
Funkcja bezpieczeństwa STO jako standardowe wykonanie
napędu
M
 ożliwa konfiguracja silnika DRC z przekładniami
typoszeregu serii 7 oraz 9
Wysoka sprawność silnika DRC – IE4

 Korzyści

z zastosowania
 liminacja unoszenia kurzu w odniesieniu do wentylatora
E
klasycznego silnika asynchronicznego
Redukcja poziomu hałasu
Uniezależnienie się od wpływu zredukowanej prędkości
silnika na dostępny moment obrotowy
Brak konieczności stosowania dodatkowych sprzęgieł dla
aplikacji wymagających ochrony przed przeciążeniem
Możliwość schodzenia do bardzo niskich prędkości obrotowych
Podwyższona ochrona na pył i wodę
Ułatwiony montaż napędu na konstrukcji urządzenia
Redukcja stanów magazynowych, poprzez unifikację
zastosowanych napędów
Uproszczona instalacja elektryczna
Decentralna alternatywa dla klasycznych układów
pozycjonujących
Możliwość zastosowania w środowisku agresywnym
Realizacja funkcji bezpieczeństwa STO w oparciu o silnik DRC
Szeroki zakres dostępnych prędkości i momentów na
wyjściu przekładni
Energooszczędność

7

MOVIGEAR®
Zintegrowany układ mechatroniczny, zawierający wszystkie wymagane
komponenty, jak przemiennik częstotliwości, silnik synchroniczny
i przekładnia płaska. Całość umieszczona w kompaktowej obudowie.

 Zalety produktu
Brak wentylatora
Elektroniczna ochrona przekładni przed przeciążeniem
Szeroki zakres prędkości obrotowej silnika:
a. 200-2000obr/min (wersja bez enkodera);
b. 1-2000obr/min (wersja z zintegrowanym enkoderem)
Stopień ochrony IP65 w standardzie
Zwarta/ kompaktowa konstrukcja napędu
Z
 naczna redukcja używanych typów (w odniesieniu
do standardowych motoreduktorów) w przypadku realizacji
większego projektu
M
 ożliwa komunikacja z urządzeniem z wykorzystaniem
kabla siłowego (wersja SNI)
M
 ożliwa praca w trybie pozycjonowania (wersja z zintegrowanym enkoderem)
Dostępne wersje OS1÷OS3 lub HP200 dla stref mokrych
F
 unkcja bezpieczeństwa STO jako standardowe wykonanie
napędu
Wysoka sprawność – IE4
Opcja DynaStop
Uniwersalna pozycja pracy napędu
Mała waga układu
Aseptyczna budowa napędu

 Korzyści

z zastosowania
 liminacja unoszenia kurzu w odniesieniu do wentylatora
E
klasycznego silnika asynchronicznego
Redukcja poziomu hałasu
Uniezależnienie się od wpływu zredukowanej prędkości
silnika na dostępny moment obrotowy
Brak konieczności stosowania sprzęgieł dla aplikacji
wymagających ochrony przed przeciążeniem
M
 ożliwość schodzenia do bardzo niskich prędkości obrotowych
Podwyższona ochrona na pył i wodę
Ułatwiony montaż napędu na konstrukcji urządzenia
Redukcja stanów magazynowych
Uproszczona instalacja elektryczna napędu
Decentralna alternatywa dla klasycznych układów
pozycjonujących (w wersji z zintegrowanym enkoderem)
Możliwość zastosowania w środowisku agresywnym
Realizacja funkcji bezpieczeństwa STO w oparciu o napęd
mechatroniczny Movigear®
Energooszczędność
Możliwe wytworzenie momentu hamującego (na
obracającym się silniku) przy braku zasilania - DynaStop
Redukcja wariantów napędów
Ułatwione projektowanie urządzeń dla których masa
napędu ma znaczenie
Łatwe czyszczenie napędu, szczególnie istotne
w przemyśle spożywczym
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Inteligentna technika
decentralna
MOVIFIT®
FDC

Jednostka umożliwiająca sterowanie napędami MOVIGEAR® i DRC
przy wykorzystaniu sieci komunikacyjnej SNI (Single Network Interface).

 Zalety produktu

 Korzyści

z zastosowania

Nałożenie sieci komunikacyjnej na przewód siłowy

Redukcja instalacji elektrycznej do jednego przewodu

Szeroki wybór gotowych modułów aplikacyjnych

Szybkie uruchomienie i szeroki zakres funkcjonalności
takich jak na przykład: pozycjonowanie, jazdą na czujnik
lub ograniczenie momentu
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ECDriveS®
Electronically
Commutated
Drive
System

Kompleksowe rozwiązanie systemów napędowych dla lekkich
przenośników obejmujące napędy i sterowanie zasilane napięciem
24V. Proste, wydajne i korzystne cenowo.

 Zalety produktu

 Korzyści

z zastosowania

Moc 40W z możliwością przeciążenia nawet do 100W

Oszczędność czasu projektowania, cała technika

Sterowanie binarne lub poprzez sieci przemysłowe

napędowa od jednego dostawcy: SEW-EURODRIVE

oparte o Ethernet

Krótki czas połączenia i uruchomienia

Zasilanie napięciem 24V DC

Duża dynamika lub możliwość transportu cięższych

Falownik poza rolkami

ładunków dzięki możliwości przeciążania

Duże możliwości konfiguracji

Przyszłościowe sieci komunikacyjne

Wysoki stopień IP54 (opcjonalnie IP66)

Możliwość pozycjonowania

Wbudowany enkoder

Brak problemów z odprowadzaniem temperatury
z rolek dzięki zewnętrznemu falownikowi
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Przekaz
i zarządzanie energią
MOVITRANS®
System pozwalający na bezprzewodowy przesył energii pomiędzy
komponentami stacjonarnymi a komponentami mobilnymi.

 Zalety produktu
System bezkontaktowego przekazu energii
D
 wie wersje komponentów stacjonarnych: 4kW oraz 16kW
Dwie wersje części mobilnej: podłogowa i podwieszana
P
 łyta systemu podłogowego pobiera z posadzki 1.5kW,
dla systemów podwieszanych pickup pobiera 0.9kW
Brak elementów łączących układ stacjonarny i mobilny
Działaniu systemu nie przeszkadza woda
Brak elementów zużywających się
Nieograniczony dystans jaki może pokonać część mobilna
System podłogowy MOVITRANS® nie blokuje zamykania
kurtyn/ drzwi pożarowych

 Korzyści

z zastosowania
Wyeliminowanie szynoprzewodów, kabli wlecznych, baterii
Zakresy mocowy systemu dostosowany do typowych
aplikacji jezdnych
Możliwa praca w środowisku zapylonym lub mokrym/
wilgotnym
Zróżnicowane sposoby odbioru energii
Brak limitów prędkości liniowej części mobilnej
Kompletne, sprawdzone rozwiązanie
Możliwość przecinania toru zasilania MOVITRANS® przez
ciężkie wózki widłowe
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System
zarządzania
energią

MOVI-DPS®

 Zalety produktu
Inteligentny system zarządzania energią
Szybki proces ładowania superkondensatorów
Konfigurowana liczba modułów superkondensatorów
Określenie poziomu napięcia szyny DC

System umożlwiający ineteligentne zarządzanie
energią w aplikacjach z czasowym brakiem
zasilania jak i aplikacjach z pracą generatorową.
Zmagazynowana energia zostaje wykorzystana
w najbardziej pożądanym momencie.

 Korzyści

z zastosowania
 adowanie superkondensatorów oraz zwrot energii w sysŁ
tem w pełni zależny od decyzji użytkownika
W pełni automatyczne ładowanie superkondensatorów
Konfiguracja systemu pod konkretne wymagania aplikacji
Możliwa praca jako jedyne źródło zasilania a także jako
jednostka wspomagająca

MDR
Moduł zwrotu energii do sieci

 Zalety produktu
 akres dostępnych mocy: 15kW; 37kW; 75kW; 132kW;
Z
160kW; 250kW

 Korzyści

z zastosowania
 wrot energii generatorowej do sieci zamiast zamiany jej
Z
w ciepło w oporniku hamulcowym
Możliwość dostosowania wielkości modułu do konkretnej
aplikacji
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Przekaz
i zarządzanie energią
MXC

 Zalety produktu
 XC to moduł systemu MOVIAXIS® służący
M
do magazynowania energii
Możliwe jest także podłączenie do falowników
MOVIDRIVE®

MXR

 Zalety produktu
 XR to zasilacz systemu MOVIAXIS® wraz z możliwością
M
zwrotu energii do sieci
MXR dostępny jest w mocy 50kW/75kW

Komponent wchodzący w skład systemu
MOVIAXIS®, pozwalający na magazynowanie
energii powstałej w wyniku pracy generatorowej
aplikacji.

 Korzyści

z zastosowania
Prosty sposób magazynowania energii generatorowej
Współpraca z falownikami MOVIAXIS®/MOVIDRIVE®

Komponent wchodzący w skład systemu
MOVIAXIS®, pozwalający zarówno na zasilenie
układu, jak i na zwrot energii do sieci w momencie pracy układu w trybie generatorowym.

 Korzyści

z zastosowania
 wrot energii generatorowej do sieci zamiast zamiany jej
Z
w ciepło w oporniku hamulcowym
Minimalizacja potrzebnej powierzchni montażowej z uwagi
na zintegrowany zasilacz wraz z modułem zwrotu energii
do sieci
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Technika
serwo
Silniki
liniowe
SL2

 Zalety produktu
Prędkości do 6m/s
Przyspieszenia do 80m/s2
Siły w piku do 12600N
Wersje Basic, Advance, Power
Brak elementów obrotowych

Rozwiązanie z silnikiem liniowym umożliwiające napędzenie układów,
w których wymagana jest bardzo wysoka dynamika i prędkość.
Cechuje się bardzo prostą budową, w której nie występuje żaden
element obrotowy.

 Korzyści

z zastosowania
 rak dodatkowych elementów przekładających ruch obroB
towy na liniowy
Duża dynamika układu
Duża przeciążalność układu
Różnorodność wykonań w zależności od potrzeb aplikacji
Wyeliminowanie komponentów skracających żywotność
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Technika
serwo
Decentralne
serwo

ELVCD
48 VDC
 Zalety produktu
Zasilanie 48VDC, moc do 500W
Falownik zabudowany na silniku
Serwomotory CMP50S oraz CMP50M z klasą prędkości
3000obr/min
Sterowanie z poziomu kontrolera ruchu MOVI-PLC®

Elektrocylindry

 Zalety produktu
Prędkości do 0.4m/s
Skok do 1200 mm
Siły do 24000N w piku
Dokładność pozycjonowania ±0.05mm
Sterowanie z poziomu MOVIDRIVE®/MOVIAXIS®

Napęd umożliwiający pracę przy wykorzystaniu
niskiego napięcia zasilania 48V DC.

 Korzyści

z zastosowania
 apęd “elektrycznie bezpieczny”
N
Decentralne rozwiązanie dla układów pozycjonujących
Zapewnienie dużej dynamiki i dokładności pozycjonowania
Możliwość zastosowania układu w miejscach gdzie
dostępne jest tylko zasilanie prądem stałym

Siłownik liniowy napędzany przez silnik
synchroniczny, zapewniający wysoką dynamikę
ruchu przy zachowaniu kompaktowych
rozmiarów.

 Korzyści

z zastosowania
 lternatywa dla pneumatyki, częściowo także hydrauliki
A
Możliwość zadania pozycji docelowej dla elektrocylindra
Możliwość zadania siły lub ograniczenia siły maksymalnej
Cicha praca z dużą dokładnością ruchu
Możliwość kontroli parametrów pracy napędu w każdym
jego położeniu, przy zapewnieniu łagodnego rozruchu
i hamowania
Brak konieczności stosowania kompresorów/pomp
- zasilanie elektryczne
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Gotowe
moduły aplikacyjne
MOVI-PLC®
CCU

Kontroler ruchu zawierający gotowe moduły aplikacyjne,
umożliwiający szybkie uruchomienie najpopularniejszych aplikacji.

 Zalety produktu
Przygotowane szablony aplikacyjne
Scentralizowany układ sterowania osiami
Parametry przechowywane na karcie SD

 Korzyści

z zastosowania
 zybka parametryzacja
S
Jedno miejsce zarządzania logiką napędów
Szybka wymiana z możliwością przełożenia karty SD

16

Ruch po krzywych
/synchronizacja
MultiMotion
Platforma wieloosiowa umożliwiająca proste uruchomienie
zaawansowanych aplikacji, wymagających wykonywania ruchów
synchronicznych pomiędzy osiami wchodzącymi w skład urządzenia.

 Korzyści

z zastosowania

 Zalety produktu
M
 ultimotion to otwarty moduł aplikacyjny dedykowany

Tworzenie elektrycznych krzywek

dla kontrolera ruchu MOVI-PLC

Poste uruchomienie złożonych sekwencji ruchów

®

Możliwość prostego zsynchronizowania ruchów wielu

Zapewnienie dużej elastyczności układu sterowania

napędów

Szybkie uruchomienie wchodzących w skład systemu

M
 ożliwość utworzenia zaawansowanych zależności

komponentów

(krzywek) pomiędzy wieloma napędami
Sterowanie osiami MOVIAXIS®, MOVIDRIVE® z poziomu
kontrolera ruchu MOVI-PLC®
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Kinematics

Moduł technologiczny oprogramowania
MultiMotion umożliwiający proste i szybkie
uruchomienie układów manipulatorów
o różnej ilości osi.

 Korzyści

z zastosowania

 Zalety produktu
Interpolacja liniowa/kołowa ruchów napędów dla prede-

Zadawanie docelowych pozycji w przestrzeni z realizacją

finiowanych modeli kinematycznych manipulatorów

trajektorii poprzez MOVI-PLC®

Sterowanie osiami MOVIAXIS , MOVIDRIVE z poziomu

Prosta adaptacja układu sterowania do istniejących

kontrolera ruchu MOVI-PLC®

urządzeń

Graficzny konfigurator opcji technologicznej

Szybkie i proste uruchomienie standardowych modeli

Możliwość symulacji działania układu manipulatora

kinematycznych manipulatorów

®

®

Symulator układu umożliwiający przygotowanie
oprogramowania dla nadrzędnego sterownika PLC
w momencie gdy mechanika nie jest gotowa do testów

LSPM

 Zalety produktu

Silnik umożliwiający pracę z obrotami
synchronicznymi dzięki połączeniu cech wirnika
silnika asynchronicznego z wirnikiem silnika
synchronicznego.

 Korzyści

z zastosowania

Z
 akres mocy od 0.18kW do 5.5kW

Możliwość uzyskania prędkości synchronicznej dla grupy

K
 lasy sprawności IE2; IE3; IE4

napędów

Zakresy prędkości 300÷1500 obr/min; 300÷2610 obr/min

Napęd może zostać zasilony zarówno z sieci jak i z falownika
Wysoka sprawność
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System
wibracji

System wibracji SEW-EURODRIVE to kompletne rozwiązanie, zapewniające optymalną pracę
stołów wibracyjnych. W jego skład wchodzą: synchroniczne silniki CMP112S, system wieloosiowy
MOVIAXIS®, kontroler ruchu MOVI-PLC® oraz panel operatorski DOP11C.

Synchroniczne
silniki wibracyjne

CMP112S

MOVIAXIS®
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MOVI-PLC®

DOP11C

 Zalety produktu

 Korzyści

z zastosowania

Silniki o podwyższonej wytrzymałości na drgania

Gwarantowany długi okres bezawaryjnej eksploatacji

W
 ysoka przeciążalność i dynamika silników przy

w ciężkich warunkach – zalecany przegląd serwisowy raz do roku.

przechodzeniu przez kolejne fazy wibracji

Większa wydajność stołów wibracyjnych

 Oprogramowanie dedykowane dla systemów wibracji

Gotowa funkcjonalność cykli wibracyjnych - parametryzacja

Dostępność serwisu i wsparcia technicznego 24/7

kąta wibratorów, czasu wejścia w wibrację, prędkości

M
 ożliwość zmiany typów aktualnie używanych silników

Gwarantowane zabezpieczenie produkcji

wibracyjnych SEW-EURODRIVE przy użyciu panelu operator-

Możliwa praca z różnymi typami serwo, załadowanie

skiego

właściwego zestawu do osi przy użyciu panelu operator-

M
 ożliwość ustawienia resolvera przy pomocy panelu opera-

skiego

torskiego

Bezproblemowa wymiana i uruchomienie nowego silnika

M
 ożliwość podglądu aktualnej temperatury każdego

Możliwość monitorowania pracy silników i prewencji

z współpracujących napędów

Dostawy silników w 24h, serwis “na poczekaniu”

L
 okalny montaż silników dedykowanych do pracy

Skrócony czas potrzebny na uruchomienie aplikacji

w systemach wibracyjnych

Możliwa diagnostyka układu “na odległość”

P
 rosty interfejs wymiany danych z sterownikiem
nadrzędnym
Możliwy zdalny dostęp do systemu
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Podwójny hamulec
silnika asynchronicznego

/BF
/BT

Podwójne hamulce /BF oraz /BT posiadają dwie niezależne cewki
co pozwala na zastosowanie funkcji safetyDRIVE przy zastosowaniu
tylko jednego silnika

 Korzyści

z zastosowania

 Zalety produktu
Niezależne sterowanie dwoma hamulcami silnika

Możliwa realizacja redundantnego systemu hamowania

Możliwa opcja wykonania FS – safetyDRIVE

w oparciu o jeden motoreduktor

Możliwa praca z falownikami MOVITRAC® B,

Redukcja kosztów związanych z eliminacją zastosowania

MOVIDRIVE B, MOVIAXIS

drugiego napędu

®

®

Uproszczenie konstrukcji mechanicznej urządzenia
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/DUE
Czujnik pozwalający na kontrolowanie stanu hamulca oraz pomiar
szczeliny pomiędzy okładzinami.

 Zalety produktu

 Korzyści

z zastosowania

Informacja zwrotna o: otwarciu/zamknięciu hamulca;

Możliwa ciągła diagnostyka działania hamulca, dzięki

szczelinie roboczej hamulca (4-20mA)

czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja na błędy
Analogowa informacja zwrotna o zużyciu hamulca

Oprogramowanie
do diagnostyki
hamulca silnika

 Zalety produktu

Funkcja technologiczna kontrolera
ruchu MOVI-PLC® umożliwiająca ocenę
skuteczności działania hamulca.

 Korzyści

z zastosowania

D
 edykowane oprogramowanie dla kontrolera ruchu

Gotowe rozwiązanie pozwalające w automatyczny sposób

MOVI-PLC® obsługujące funkcję testu hamulca

ocenić poprawność działania hamulca

Test statyczny oraz dynamiczny

Szybka weryfikacja hamulca silnika

Logika wykorzystywana dla funkcji safetyDRIVE SBH, SBA

Brak potrzeby przygotowywania własnych funkcji programowych

22

CDS®
Complete
Drive
Service

Modułowy system usług serwisowych

Infolinia serwisowa 24/7

Usługi doradztwa
instalacyjnego

Uruchomienie

Programowanie aplikacji

Przeglądy i konserwacja

Naprawy

Dostawa części
zamiennych

Szybki montaż

Serwis przekładni
przemysłowych

Logistyka odbiorcza
i dostawcza

Modernizacja aplikacji

Analiza stanu napędu

SERVICE

CDM® - Usługi konserwacji

Doskonalenie zawodowe

serwis@sew-eurodrive.pl

+48 42 293 00 30
Linia serwisowa Hotline
24/7 +48 602 739 739
Dowiedz się więcej o usługach
serwisowych CDS® - Complete
Drive Service
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CDM®
Zarządzanie
konserwacją

System serwisowy w zakresie techniki napędowej innowacyjny i transparentny
Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie,
w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of
Ownership) oraz TPM (Total Productive Maintenance).
W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń oferujemy
program zarządzania konserwacją CDM® (Complete Drive Management).
System CDM® to pewna ochrona przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.
CDM®: warunek konieczny planowych prac konserwacyjnych
Podstawą naszego zarządzania konserwacją CDM® jest inwentaryzacja
istniejących komponentów techniki napędowej oraz zapisanie jej w bazie
danych online. Centralna rejestracja danych gwarantuje optymalne warunki do oszacowania oraz zaplanowania niezbędnych w danym czasie prac
konserwacyjnych.
Oczywiście możliwy jest również bezpośredni transfer danych z bazy
danych CDM® do SEW-EURODRIVE. Dzięki temu nasi pracownicy serwisowi zadbają o to, aby zawczasu zidentyfikować i zredukować ryzyko
wystąpienia usterek. Pozwoli to Państwu całkowicie skoncentrować się na
wykorzystaniu wydajności dostępnych maszyn i urządzeń.
W zakresie zapewniania dostępności maszyn system CDM®
obejmuje całą paletę usług:
 ejestracja napędów oraz falowników wraz z ocena stanu (dotyczy
R
również produktów innych firm)
Strukturyzacja oraz regulacja istniejących urządzeń techniki napędowej
Udostępnianie online danych dotyczących napędów i falowników
Oznakowanie napędów oraz falowników w celu jednoznacznej i szybkiej
identyfikacji - również w zakresie Infolinii serwisowej 24h
Indywidualne doradztwo mające na celu optymalizację koncepcji konserwacyjnych dla poszczególnych komponentów techniki napędowej również w odniesieniu do aspektów takich jak oszczędność energii,
analizy stanu napędu czy optymalizacja gospodarki magazynowej

Usługi CDM® wykonane na terenie
Veolia Energia Łódź Elektrociepłownia EC4

Usługi związane z bazą danych CDM® są odpłatne.

Korzyści::

 inimalne nakłady czasowe dzięki bazie danych CDM®
M
 ptymalizacja prac konserwacyjnych poprzez planowanie prac naprawczych
O
w systemie CDM®
O bniżenie kosztów magazynowych dzięki zintegrowanemu zarządzaniu
gospodarką magazynową
Całkowita przejrzystość dzięki zarejestrowaniu wszystkich napędów oraz
falowników
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SEW-EURODRIVE - Tu jesteśmy:
Siedziba firmy
Zakład montażowy i Serwis
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00

Centrum Techniczno-Szkoleniowe
Biuro Handlowe i Serwis
ul. Strzelecka 66
43-109 Tychy
tel. +48 32 32 32 610

Nowy Portal Klienta SEW-EURODRIVE

Biura Techniczne:
Poznań:
ul. Wschodnia 7B
62-080 Swadzim k. Poznania
tel. +48 61 646 55 00

Radom:
ul. Słowackiego 84
26-600 Radom
tel. +48 48 679 47 00

Bydgoszcz:
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 30 00

Rzeszów:
ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 784 27 00

Gdańsk:
ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 70 00

Wrocław:
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
tel. +48 71 74 77 800

Online Support

www.sew-eurodrive.pl/os

SEW-EURODRIVE - Napędzamy świat

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl

