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Endüstri 4.0 çağında
robotik ve otomasyon
Endüstri 4.0 çağının sürekli daha hızlı dönen ve daha güçlü bağlantılı hale gelen dünyasında akıllı otomasyon ve robotik fark edilir bir şekilde önemini arttırmaktadır. Makine mühendisleri ve robot üreticileri sürekli
değişen bir pazar ile karşı karşıya kalmaktadır ve buna göre esnek ve hızlı cevap vermek zorundadır.

Daha hızlı ve daha iyi üretim
KeMotion düşük sayıdaki üretim miktarlarında ve kısa ürün ömür sürelerinde bile en yüksek üretkenlik ve en hızlı
reaksiyon süreleri imkânı sunar. Kendini optimize eden teknoloji fonksiyonları ve kapsamlı bir simülasyon paketi
mükemmel fiyat – performans oranını garanti eder.

Kapsamlı ağ bağlantısı
Yüksek bağlanabilirlik ve arayüz çeşitliliği sayesinde KeMotion sistemi kolaylıkla Endüstri 4.0 sistemlerine entegre
edilebilir. Bulut tabanlı teşhis ve uzaktan servisler maksimum sistem kullanılabilirliğini garanti eder. Akıllı Cihazların
basit entegrasyonu sayesinde modern ve esnek kullanım imkânı sunar.

Açık mimari sayesinde benzersizdir
KEBA sistemlerinin çok sayıdaki isteğe göre uyarlama opsiyonlarını üst düzey kişiselleştirme ve farklışma imkanlarını kendi yazılım ve modüllerinin entegrasyonu ile sunar. Bu özellik, iyileştirilmiş genel çözümler ve belirgin bir
pazar konumu kazandırır ve rekabette başarıyı güvence altına alır.

Kolay kullanım ile maliyetleri düşürün
KEBA’nın tüm kullanıcı arayüzleri iyi tasarlanmıştır ve sezgisel operasyon ve mümkün olan en iyi kullanıcı de- neyimini sunar. Tabletlerin ve akıllı cihazların günlük hayatı etkilediği tüketici alanında olduğu gibi her şey kolay ve hızlı
işler. Yalın üretim mühendisliğini gerçeğe dönüştürür.

Sürekli yeni ve durmadan değişen pazar talepleri robotlar ve makineler için akıllı ve esnek otomasyon sistemlerini
gerekli kılmaktadır.

Bunun için en iyi çözüm KEBA tarafından geliştirilen KeMotion’dır.
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Her proje aşamasında
en iyi destek
Başarılı otomasyon çözümleri için pazar taleplerini biliyor ve müşterilerimizle aynı dili konuşuyoruz. Bunun
temeli 40 yılı aşkın uluslararası pazar tecrübesi ve köklü uygulama bilgisidir. Tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimi %100 KEBA merkezinde gerçekleştirilir. KeMotion’ın tüm teknolojileri ve hizmetleri
birbirine en iyi şekilde uyarlanmıştır.
Tecrübeli uzmanlarımız makine ömür döngüsünün her safhasında mümkün olan en iyi desteği sunar. Ayrıca
maksimum müşteri yararı ve azami üretkenlik en üst sırada yer alır. Bu bizim uzun vadeli ve başarılı ortak çalışma anlayışımızdır.

Birlikte
başarılı otomasyon çözümüne
Ürün geliştirme

Müşteri projesi

Devreye alma
ve kabul

En kısa geliştirme süreleri
ve mümkün olan en iyi
farklılık

İyileştirilmiş makineler ve
amaca uygun teklifler

En hızlı devreye alma
ve ürün değişimi

KeMotion 40 yılı aşkın pazar tecrübesini ve derin
kapsamlı sektör bilgilerini
esas almaktadır. Anahtar teslim ve müşteriye
özgü olarak uyarlanabilen
bir otomasyon sistemidir.

KEBA uzmanları projelendirme ve satışta destek olur ve
detaylı uygulanabilirlik araştırmaları yaparlar. İyileştirmeler için kullanıcı dostu bir 3D
simülasyon aracı kullanıma
sunulur.

Akıllı Sihirbazlar ve Şablonlar, süreçleri kolaylaştırır ve
hızlandırır. Ayrıca uzmanlar
tarafından yerinde yardım ve
kapsamlı destek sunulur.
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Makine işletimi

Servis ve Satış
sonrası hizmet

En iyi makine performansı
ve azami proses kalitesi

Azami kullanılabilirlik

Uzun ömürlü KEBA sistemleri azami kalite ve güvenilirliği ile tanınmaktadır.
KeMotion’ın en yüksek kalitedeki robotik teknolojileri, maksimum üretkenlik garanti eder.

KEBA müşterilerine global bir
şube ağı üzerinden destek
vermektedir ve 7/24 hizmet
sunmaktadır. Kullanıcı dostu oturum açma ve teşhis
araçları proses iyileştirmelerinde yardımcı olmaktadır.
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KeMotion – Robot ve makine
otomasyonu için komple çözüm

Robot ölçüleri
Artarm geometrisi

Görsel

X’te uzaklık tabanı ekseni 1-2
Taban dönüş ekseni 1
Z’de taban uzaklığı ekseni 1-2
Taban dönüş ekseni 2
Taban uzaklığı ekseni 2-3
Bilek 1’e taban uzaklığı 3
Dönüş tabanı ekseni 3
Bilek dönüş ekseni 1
Bilek dönüş ekseni 2
TCP’ye bilek uzaklık ekseni 2
Z’de uzaklık tabanı ekseni 2-3

Güvenlik amaçlı izleme

KeMotion, Endüstri 4.0 çağında robotların ve makinelerin hızlı, açık ve bireysel olarak uyarlanabilir otomasyonunu temsil etmektedir. Çok sayıda yüksek performanslı teknoloji fonksiyonu
ve anahtar teslim yazılım paketi ile bağlantılı olarak ölçeklendirilebilen donanım sayesinde
kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde en iyi çözüme kavuşur.

Hepsi bir arada otomasyon sistemi
PLC, Motion, robotik, sürücü teknlojisi, emniyet tekniği ve HMI, KeMotion ile kompakt bir sistem
içerisinde birleşti. Bu özellik, tüm otomasyon görevlerinin sadece ortak bir donanım ve yazılım platformunda uygulanması için ideal bir temeldir. KeMotion hem anahtar teslim komple çözüm olarak hem
de çok sayıda isteğe göre uyarlama imkânı ile her projeye özel sistem olarak uyarlanabilir.

Her robot için bir kontrol
Sistemde 30’dan fazla robot türü önceden tanımlanmış olarak mevcuttur. Bunun dışında müşteriye
özgü kinematikler kolayca entegre edilebilir ve yapılandırılabilir.
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KeMotion

Kullanıcı dostu çoklu robot kontrolü
KeMotion ile 16 adete kadar robot aynı anda ve etkin bir şekilde tek kontrolör ile çalıştırılabilir. Bunun
için ortak bir operatör ve programlama kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. Çoklu robot kontrolü birlikte
çalışan robotların olduğu uygulamalar için ve tüm üretim hatlarının kontrolü için idealdir.

KeMotion Packaging

Çok farklı uygulamalar ve prosesler için kendini
kanıtlamış çözüm

KeMotion Handling

KeMotion’ın standart kullanım alanları makine otomasyonundan çoklu robot uygulamalarına kadar
uzanmaktadır. Ambalajlama sektörü ve bir yerden alarak taşıma uygulaması için genişletilmiş kapsamlı
fonksiyon ile KeMotion Packaging veya KeMotion Handling gibi özel çözümler mevcuttur.

© Trumpf

© Dürr

Opsiyonlar

FerRobotics
Aktif Temas Flanşı

© IGM

bükme • Boyama • Kaynak • Alma ve koyma • Paletleme • Taşıma • CNC
Yapıştırma • Robotik hizmeti • Tekstil baskısı • Basınçlı döküm • Plastik • vs.
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Mükemmel uyumlu
donanım ve yazılım
KeMotion 5 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu yüksek performanslı kombinasyon tek bir kontrol sistemini oluşturmaktadır.
Prosesler sadece bir programda yazılmakta, iletişim doğrudan ve gecikmesiz gerçekleşmektedir. Çok sayıda standartlaştırılmış arabirim, Endüstri 4.0’a uyumlu diğer cihazlarla ağ bağlantısına imkân sunar.

Robotik HMI
Öğretme
Online programlama
Sihirbazlar

Konfigürasyon
Teşhis
Programlama ortamı

S I/O

Master SCP

3. parti I/O’lar
Motorlar
SCADA ve/veya
MES sistemi

Emniyet
dahil Kontrol
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Güç Kaynağı

Sürücüler

Emniyet

HMI

KeMotion Packaging

KeMotion

Kontrol +
Sürücüler

KeMotion’ın anahtar teslim robotik çözümü, en yüksek kalitedeki eşsiz teknolojilerini, en yüksek
performans ve maksimum hassasiyet ile sunmaktadır.

KeMotion Handling

PLC + Motion

Gerçek robotik

Tam fonksiyonlu PLC + Motion
KeMotion, bir robotik çözümünden daha fazlasıdır, tüm makine kumanda edilebilir.

Kompakt kontrol ve sürücü teknolojisi
Modüler,hepsi bir arada KeDrive for Motion sistemi, opsiyonel olarak entegre edilen emniyet
kontrolörü ile rakip çözümlerin sadece yarısı büyüklüğündedir.

Ölçeklendirilebilir emniyet teknolojisi
KeSafe PLC, tekli eksenler ve robotic yerden tasarrufu sağlayan bir emniyet çözümüdür ve insan
ve makine için en üst düzey emniyet sağlar.

Sezgisel kullanım
KeMotion, hazır robot HMI arayüzü ve geniş yelpaze KeTop cihazları ile kolay ve hızlı kullanıma
imkân verir.
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Opsiyonlar

Robotik

Anahtar teslim robotik sayesinde projeleri
daha kolay ve daha hızlı gerçekleştirin
Kısa geliştirme süreleri, uygulamaya yönelik olarak iyileştirilmiş makine tasarımı ile kolay ve hızlı devreye alma makine
imalatçılarının temel talepleridir. KeMotion’ın kapsamlı yazılım paketi gelişmiş özellikleriyle, akıllı sihirbazları ve hazır
şablonları ile size destek olur.

30’dan fazla önceden tanımlanmış robot
çeşidi olan kullanıcı dostu konfigürasyon
Robotların ve makinelerin kullanıcı dostu yapılandırması ve programlanması için KeMotion’ da CAD içeri aktarımı dahil kapsamlı bir araç seti
bulunmaktadır.
Çok sayıda robot türü önceden yapılandırılmış olarak sistemde mevcut- tur. Ölçüler, redüktör tahvil oranları vs. gibi mekanik parametreler
önceden hazırlanan parameter sayfalarına girildikten sonra uygulamanın
programlanmasına başlanabilir

10 kata kadar daha az kodlu robotik
uygulamaları
Tüm robot uygulamaları kolay ve hızlı bir şekilde sezgisel TeachView
programlama sistemi ile kapsamlı KAIRO robot komut dizisi kullanılarak
ya online olarak bir KeTop el kontrol cihazında ya da offline olarak bir bilgisayarda programlanır. Standart sistemlere kıyasla 10 katına kadar daha
az kod programlanması gerekmektedir. Kolay anlaşılır komut seti olan
KAIRO, kullanıcılara istenilen robot hatlarının ve tüm prosesini kolayca
programlanmasını sağlar .

3D simülasyon yardımıyla kolay makine
optimizasyonu
Gerçek dünya simulasyon paketi, robot programlarının ve makine proseslerinin kolay hazırlanması, optimizasyonu, test edilmesi ve görselleştirilmesi için kullanılan kullanıcı dostu bir 3D yazılımdır. Kullanıcılar makinelerin, robotların ve robot hücrelerinin düzenlenmesinde henüz devreye
almadan önce çok sayıda ayar imkânı ile Endüstri 4.0 uyumlu görselleştirmeden yararlanır.
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Robotik

Önceden tanımlanmış bir program süreci üzerinden bir Sihirbaz, Endof-Arm aracının geometrisinin, örneğin tutucu, kaynak uçları, taşlama
cihazlarında v.s. otomatik olarak algılanmasına imkân sunar. Kullanıcılar
tek satır kod programlamak zorunda değildir ve kaynaklarını tamamen
asıl prosese yoğunlaştırabilir.

Serbest ayarlanabilir çalışma, blokaj
ve sinyal alanları
Çalışma, blokaj ve sinyal alanları bir robotun nerede hareket edebileceğini ve edemeyeceğini bildirir. Bu alanlar, insanın ve makinenin korunmasına hizmet eder. KeMotion ile bu alanlar serbest olarak tanımlanabilir ve
akıllı bir Sihirbaz yardımıyla adım adım oluşturulur.

Sadece birkaç adımda paletleme örneğinin
oluşturulması
Tek satır kod programlamak zorunda olmadan akıllı Paletleme Sihirbazları, kullanıcıları sadece birkaç adımda bir karton içerisine çeşitlerine ayırarak yerleştirmeden karışık paletlere kadar tüm paletleme çeşitlerinde
mümkün olan en iyi sonuca kavuşturur.
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KeMotion Handling

Robot takımlarının kolayca dahil edilmesi

Opsiyonlar

Kullanıcılar için mümkün olduğunca kolay hale getirmek, KEBA’nın
“programlama yerine parameter girme” sloganın soncuudur. Makineler
ve robotlar fark edilebilir şekilde daha hızlı devreye alınır, modifikasyonlar
çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

KeMotion Packaging

KeMotion

Akıllı Sihirbazlar ve Hazır Şablonlar ile 4 kata
daha hızlı devreye alma

Akıllı ön izleme fonksiyonu – İyileştirilmiş
robotik ve makine proseslerinin temeli
Yüksek ekonomik verimlilik modern üretim tesisleri için bir zorunluluktur. Bunun için anahtar faktörler maksimum makine
performanslarıyla aynı zamanda minimum enerji tüketimidir. KeMotion, bu hedeflere ulaşmak için en yüksek kalitedeki çok
sayıda teknoloji sunmaktadır.

Geleceği bilmek

P1

Yol yumuşatma

Robot hareket yolu otomatik
planlanır
KeMotion, KAIRO ile oluşturulan robot programını esas alarak, hareket komutlarının bir listesini hazırlar. Her hareket
komutu bir yol segmentine denk gelir. Bu listeden hareketle
robotun yolu bütün segmentler için planlanır. Bu esnada bir
yol segmentinden diğerine olan yol yumuşatma hareketleri
otomatik olarak hesaplanır.

Ön izleme sayesinde iyileştirilmiş hareketler
Planlanan robot yolu hareketi süresince, sözü edilen ön izleme fonksiyonu,
robotun hareketlerini belirli bir süre için önceden hesaplayarak gerçek robotun hareketlerini önceden simüle eder. KeMotion bu sayede otomatik olarak
yol boyunca en uygun haraket dinamiklerini hesaplayabilir ve önceden tepki
verebilir.

Otomatik dinamik limitlemesi
Kendi limitleyici fonksiyonları, robotun istenilen hızda dinamik sınır değerlerini aşmamasını ve böylece motorlara aşırı yük binmemesini garanti eder. Bu
fonksiyon hızlı, hassas ve aynı zamanda yumuşak robot hareketlerini mümkün
kılar.
Yol planlaması ve ön izleme aşağıdaki sayfalarda daha ayrıntılı olarak açıklanacak olan çok farklı teknoloji fonksiyonlarının temelidir.
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TCP

P2

Robotik

KeMotion

Hızlı ve mekaniğinizi korur
Intelligent Motion sayesinde hızlı ve enerji tasarruflu
Ekstra programlama külfeti olmadan Intelligent Motion robot hareketini otomatik olarak diğer robotlara ve proseslere uyarlar. Robot izleyeceği yolunun otomatik
planlanması esas alınarak hareketler iyileştirilir ve ani başlatma/durdurma hareketleri
ortadan kaldırılır.

KeMotion Packaging

Yüksek hızlı alma ve Yerleştir uygulamalarında, Intelligent Motion sayesinde parçalar
doğrudan çalışma alanına girdiğinde alınır ve robot sadece gerektiği kadar hızlı hareket eder. Bu durum performansı arttırır, mekanik parçaların kullanım ömrünü uzatır
ve enerji tasarruflu robot kullanımı sağlar.

Prosesleri boşta kalma süresi olmadan
kontrol etmek

KeMotion Handling

Azami üretkenlik ve proses kalitesi için ön izlemeli
tetikleme noktaları

Vakum mevcut Vakum oluşumu
değil
başlıyor

Vakum
oluşturuldu

Opsiyonlar

Robot hareketlerinin ve prosesin hassas senkronizasyonu çoğu robot uygulamasında önemli bir kalite faktörüdür. Yol tetikleme noktaları bunu sağlar. Ön izleme
sayesinde KeMotion ile ilave olarak prosesteki boşta bekleme süreleri telafi edilir.
Örneğin yol tetikleme noktasında tam olarak hazır olması için yol tetikleme noktasına
henüz ulaşmadan önce bir tutucuda vakumunun oluşturulmasına başlatır.

Parça
tutma

Yol tetikleme noktası
P0

P1

Ön ikaz noktası
Oluşum süresi
Vakum

Offset
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Benzersiz özelliklerle daha fazla
üretkenlik ve kalite

Robotik

Ön görüşle çarpışma önlemesi
Daha fazla emniyet için çalışma ve blokaj alanları
Çarpışmaları önlemek için bir robot sadece önceden belirlenen sınırlar dahilinde hareket edebilir (çalışma alanı) ve belirli alanlarda
hareket edemez (blokaj alanı). KeMotion ile çalışma ve blokaj alanları serbest olarak tanımlanabilir. Robot yolunun ön izlenmesi
sayesinde örneğin çalışma alanından çıkılması veya blokaj alanına girilmesi önceden fark edilir ve robot otomatik olarak frenlenir.
Birden fazla robot birlikte çalışıyorsa ortak bir çalışma alanı da belirlenebilir. Bu arada her zaman sadece bir robotun bu alanda faal
olması otomatik olarak sağlanır. İkinci robot hızını, birinci robot ortak çalışma alanını tam olarak terk ettiğinde ortak çalışma alanına
girecek şekilde ayarlar.
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KeMotion
KeMotion Packaging
KeMotion Handling

Dinamik tork modeli sayesinde azami hassasiyetle en
hızlı hareketler
Dinamik tork modeli gerçek robotun model haline getirilmiş şeklidir. Her bir robot bileşeninin ağırlıklarını, ataletlerini, esnekliklerini
ve sürtünmelerini dikkate alır. Ayrıca bir elastiklik dengelemesi yardımıyla mekanik değişimleri dengeler. Bununla birlikte robotun
geometrik özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de yol interpolasyonunda dikkate alınır. Pozisyona, hıza ve hızlanmaya ilave olarak
ayrıca tork da hesaplanır.

Dinamik tork modeli, sürücü üzerindeki bulunun tork
ileri beslemeli kontrol için temeldir. Hesaplanan tork
dikkate alınarak yol doğruluğu azami düzeye çıkarılır
ve pozisyonlama hatası azaltılır.

Tork ileri beslemeli kontrol
Tork ileri beslemesiz kontrol

15

Opsiyonlar

İdeal çizgide hareket

PLC ve Motion ile her makineye kontrol edin
Robotik ile PLC ve Motion, KeMotion’da tek bir kumandada birleştirilmiştir. Bu durum sistemi kolaylaştırır ve daha hızlı
devreyi almayı mümkün kılar. Kablaj işçiliğini büyük ölçüde azaltılmıştır, PLC, Motion ve robot kontrolörleri arasındaki
haberleşme arayüzlerine gerek kalmaz. Sistem çevrimi ve tüm program işleyişleri daima mükemmel bir şekilde
senkronize edilmiştir. Bunun dışında kullanıcılar standartlaştırılmış bir program arayüzü ve makine kontrolü ile ilgili özel
genişletme fonksiyonlarından yararlanır.

PLC + Motion

Kolay ve güçlü PLC programlama
CODESYS 3.5 bazlı entegre PLC, IEC 61131-3’e göre programlanabilir. Tüm standartlaştırılmış PLC program dillerini destekler: Instruction List (IL), Structured Text (ST), Sequential
Function Chart (SFC), Function Block Diagram (FBD) ve Ladder Diagram (LD).

Tam fonksiyonlu makine kontrolü
Güçlü robot kontrol fonksiyonlarının yanında PLC ve Motion
fonksiyon blokları ile PLCopen’a göre tüm makinenin kukontrolü gerçekleştirilebilir. Bunun için uçan testere, kam ve dikey
mil gibi standart kütüphaneler kullanıma sunulur.
Ambalajlama endüstrisi için özel teknoloji modülleri de önceden entegre edilmiştir, örneğin çoklu bant, akıllı besleme sistemlerinin ve indeks bantların kontrolü.
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KeDrive for Motion platformu kontrol, emniyet kontrolör ve çok eksenli sürücülerin ideal bir kombinasyonudur.
Çok yönlüdür ve çok çeşitli kontrol ve sürücü görevlerinin iyileştirilmiş çözümüne imkân sunar.

KeMotion

KeDrive for Motion – Performanslı sürücü
teknlojisi kompakt bir şekilde kontrol ve
emniyet tekniği ile birleşiyor

Maliyet tasarrufu sağlayan çoklu
eksen sürücüleri

İyi düşünülmüş sistem yapısı sayesinde otomasyon projelerinde sistemin sadece bir modülünü kendi başına kullanma
imkânı da vardır. Örneğin dağıtılmış kontrol panolu sistemlerde,
sürücü modülleri uzaktaki kontrolör tarafından kontrol edilebilir.

Yüksek dinamik sürücüleri modülleri %300’e kadar aşırı yüke
dayanıklı ve 1, 2 ve 3 eksenli modelleri mevcuttur.

Entegre emniyet kontrolörü
%50’nin üzerinde yer tasarruf
Standart sistemlere kıyasla kompakt KeDrive for Motion
Sistemi kontrol panolarında yarıdan fazla yer tasarrufu sağlıyor.

Opsiyonel olarak çok eksenki KeSafe emniyet kontrolörü, emniyetli I/O’lar ile doğrudan kontrol modülüne entegre edilebilir.
KeSafe ölçeklendirilebilirdir ve lojik, tekli eksenler ve robotik
için emniyet fonksiyonları sunar.

Modüler

Hareket kontrolü + Güvenlik +
Sürücüler

Hareket Hareket
kont- kontrolü
rolü
+ Güvenlik

Dağınık Mimari
Opsiyonlar

Hepsi bir arada

KeMotion Handling

Modüler, ölçeklendirilebilir
sistem yapısı

KeMotion Packaging

Kontrol +
Sürücüler

Sürücüler
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KeSafe – İnsan ve makine
için maksimum emniyet
Serbest olarak programlanabilen KeSafe emniyet kontrolörü istenilen seri kinematiklerde ve makinelerde robotu emniyetli hale getirir. Emniyet bakımından önemli
olan tüm normlar ve talimatlar dikkate alınır, kapsamlı sertifikalandırma yükü ortadan
kalkar. Ayrıca robot hücrelerinin yerden tasarruf sağlayan tasarımını mümkün kılar.
Bunun dışında emniyet kontrolörünün KeDrive for Motion sistemine entegrasyonu
kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar.

&

&

&

Robotik

>
–1

>
–1

Emniyetli kontrol

Motion

>
–1

• Emniyetli TCP hızı
• Emniyetli Hız

PLC

Her kinematik için uygun
• Robot veya takımda istenilen izleme noktaları
• İlave eksenler dahil

Ölçeklendirilebilir emniyet tekniği

Aşağıdaki normlar yerine getirilir:

KeSafe, 3 fonksiyonel yapı kademesinde mevcuttur:
• KeSafe PLC: Emniyetli lojik
• KeSafe Motion: Emniyetli tekli eksenler
• KeSafe Robotik: Emniyetli robotik ve Emniyetli
Robot eksenleri

• Kategori 4’e kadar genel çözüm, PLe, EN ISO 13849-1 uyarınca
veya SIL3, EN 62061 ve EN 61508 uyarınca
• EN 61800-5-2 uyarınca emniyetli tekli eksen fonksiyonları
(KeSafe Motion)
• EN ISO 10218 uyarınca emniyetli robot yapı taşları
(KeSafe Robotik)
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Emniyet

Emniyetli ortak çalışma

KeMotion Handling

KeMotion Packaging

KeMotion

• Emniyetli çalışma alanı
• Emniyetli araç oryantasyonu
• Emniyetli araç değişimi

Opsiyonlar

Yerden tasarruf

Akıllı emniyet fonksiyonları sayesinde
daha küçük robot hücreleri
KeSafe robot çalışma alanlarının, TCP’deki hızın ve serbest tanımlanabilir robot noktalarının güvenli bir şekilde denetlenmesini garanti etmektedir. Kontrolsüz robot hareketleri güvenli bir
şekilde önlenir. Güvenli muhafaza için koruyucu çitler robotun
yakınına monte edilebilir, bu durum en küçük kurulum yerine
sahip olan yerden tasarruflu hücrelerle mümkün hale gelir.
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KeTop – Robot ve makinenin
kolay kullanımı
Yüksek ergonomi ve kolay bir kullanıcı arayüzü etkin kullanım ve izleme için anahtar faktörlerdir. KeTop cihazları ile
yüksek performanslı, uygulamaya yönelik olarak iyileştirilmiş donanımlar kullanıma sunulur. Anahtar teslim robot kullanıcı
arayüzü TeachView hızlı ve kolay Teach-in işlemine imkân sunar. Kullanıcı dostu HMI’lar, kullanımı kolay görselleştirme
yazılımı KeView ile oluşturulur, en iyi kullanıcı deneyimi garanti edilmiştir.

Robotlarla etkin çalışma için iyi düşünülmüş kullanım konsepti
Anahtar teslim TeachView robotik kullanıcı arayüzü robot programlarının zamandan tasarruflu olarak oluşturulmasına imkân verir. Bu arada kullanıcı kapsamlı KAIRO robot programlama dili ile beraber çok sayıda akıllı
Sihirbaz ve Şablonu kullanabilir. Bu durum rekor sürede en iyi sonuçları garanti eder.
Bunun dışında çeşitli KeTop el kontrol cihazları kolay Teach-in için kullanıma sunulur. Robot hareket yönünün
kolay bir şekilde gösterilmesi için Gyro sensör sistemi, opsiyonel olarak arka tarafta yer alan birden çok ekseni aynı anda hareket ettirmeye yönelik tuşlar ve amaca uygun bir kullanım yönlendirmesi – örneğin tuşları
ekranda gösterme veya gizleme – gibi modern özellikler kullanıcı dostu ve hatasız bir robot programlaması
için optimize edilmiş komple bir paketi meydana getirmektedir.

Donanım ve yazılımda çeşitli isteğe göre özelleştirme imkânları
Kapsamlı isteğe göre özelleştirme imkânları sayesinde ürün gövdesi üzerinde, kontrol elemanlarında, tuş
takımlarında ve makine görselleştirmesinde KeTop kontrol cihazlarının mevcut müşteri çözümlerine mükemmel bir şekilde entegrasyonu kolaylıkla mümkündür.
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KeMotion

HMI

Mobil ve sabit ekran için sadece tek yazılım

KeMotion Packaging

Kolay Kullanıcı Arayüzleri, KEBA’da kullanıcı dostu otomasyon yazılımı KeStudio ile sadece bir kere
oluşturulması yeterlidir. Bu arayüzler, hem mobil hem de yerleşik kontrol cihazları için aynı ölçüde
kullanılabilir.

KeStudio

KeMotion Handling

Otomasyon yazılımı

Opsiyonlar

Uygulama

KeTop
Kontrol
Panelleri

21

Uygulamalarınız için

KeMotion
Packaging

22

iyileştirilmiş çözümler

KeMotion
Handling
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KeMotion Packaging – Paketleme
endüstrisi için en hızlı robotik çözümü
KeMotion Packaging, KeMotion’ın güçlü özelliklerini ekstra özel paketleme fonksiyonlarına tamamlamakta olup
paketleme endüstrisinin talepleri için daha iyi hale getirilmiştir. En yüksek verimlilik oranları ve ürün değişimlerinde ve
program değişimlerinde mümkün olan en üst düzey esneklik garanti edilmiştir.

Paketleme endüstrisinin tüm prosesleri KeMotion Packaging ile
kolay, hızlı ve hassas bir şekilde kontrol edilebilir:

Al ve Yerleştir

Paletleme robotu

Üstten yükleyici

Karton makineleri

Katlı paletleyiciler

Ayırıcı
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KeMotion

Paketleme teknoloji için tüm otomasyon
bileşenleri mevcuttur.

Devreye alma ve bakım
için mobil kumanda
cihazı

Alma ve Yerleştirme
uygulamaları için Delta robot

KeMotion Packaging

Kamara

KeMotion Handling

Kongfigürasyon
Teşhis
Programlama

Opsiyonlar

I/O

S I/O

SCADA ve/veya
MES sistemleri

Ürün sevkiyatı için
konveyör bantları
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Real World Simulation Package
sayesinde iyileştirilmiş makineler
Real World Simulation Package ile robotlar, robot hücreleri ve
tüm robot hatları kolayca tasarlanabilir. 3D simülasyon henüz
projelendirme aşamasındayken gerçek sistemin daha sonra
nasıl performans vereceğini gösterir.
Bu durum geliştirme süresini kısaltır ve makine performansını
attırır. Böylece teklifler satış sürecinde daha hızlı ve güvenle
verilebilir.

Real World Simulation Package avantajlarına genel bakış:
•
•
•
•
•
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Tüm hat taslağının oluşturulması, iyileştirilmesi, geçerli kılınması ve görselleştirilmesi
Gerçek robotun dinamik hareketini esas alan simülasyon
Ürün ve karton beslemesinde dinamik efektlerin gösterilmesi
En uygun Seç ve Yerleştir stratejisinin tanımlanması
Tesisin iyileştirilmesi ve etkinliğin arttırılması için önceden hazırlanmış fonksiyonlar

KeMotion Packaging

KeMotion Packaging, benzersiz bir 3D simülasyon aracı sayesinde iyileştirilmiş sistemleri mümkün kılar. En hızlı şekilde
devreye alma ve ürün değişimi için kullanıcı dostu Sihirbazlar ve Şablonlar kullanıma sunulur.

KeMotion

Rekor sürede mükemmel
paketleme makinesi

Devreye alma ve ürün değişiminde
3 kat daha hızlı

Her kamera için uygun
Sadece birkaç adımda istenilen her kamera parametrelenebilir
ve KeMotion kontrolörü ile bağlantı kurulabilir. Bunun dışında,
örneğin Cognex® kameraları sistemde önceden yapılandırılmıştır ve daha hızlı dahil edilebilir.

PackML daha hızlı uygulamaya alınır

Band takibi kolayca sağlanır

KeMotion Packaging, OMAC standardı bazlı bir PackML şablonuna sahiptir. Bununla, makine ve robot uygulamaları standartta belirlenen yapıya uygun olarak oluşturulur. Makine durumunu görselleştirmek için taslak, mobil ve sabit paneller için
HMI pencereleri içermektedir.

Tek bir pencere üzerinden kontrol edilerek, kameralar ve konveyör bantları ile birlikte takip uygulamaları kolay ve hızlı bir
şekilde tatbik edilebilir. Özel durum sayfaları yük ve performans
bakımından sistemin rahat bir şekilde kontrol edilmesine ve iyileştirilmesine imkân verir.

27

Opsiyonlar

KeMotion Handling

Sihirbaz ve Şablonlar ile programlama yerine parametreleme.
Al ve Yerleştir hiç bu kadar kolay olmamıştı.

En yüksek kalitedeki teknoloji fonksiyonları
ile gelecek için atılan belirleyici adımlar

Yüksek performans için mükemmel senkronizasyon
Sürekli ürün akışı için çoklu bantların kontrolü
Paketleme endüstrisindeki birçok proses adımı, düzensiz ürün akışının düzenli bir akış haline getirilmesini gerektirmektedir.
KeMotion Packaging, bunun için birden çok bandın birden çok hareket ile kolayca kontrol edildiği “MultiBelt” fonksiyonuna sahiptir.
Örneğin “MultiBelt” ile üstten yükleme işleminde bir robota ürünlerin gerekli olan miktarı sürekli olarak ve önceden belirlenen adet
oranında gönderilir.

İndeksli bantlardaki takipte %25’i aşan oranda daha hızlı
Bu uygulamanın başarısında belirleyici olan robot ve indeksli bant hareketlerinin senkron olmasıdır. KeMotion Packaging ile robot
ve bant sadece bir kontrolör ile çalıştırılır. Sonuç olarak, harici bir hat enkoderi kullanılmadığından, arızalar ve hassasiyet kayıpları
ortadan kalkar. İndekli bantların kontrolü için eşsiz bir fonksiyon kullanıma sunulur. Bu fonksiyon, bantların hareketinin planlanması
ve ön izlemesi sayesinde robotun hareketi ile bant hareketinin senkron olması sağlar. Bu sayade, aynı zamanda yüksek hızda alma
ve yerleştirme yaparken çok daha yüksek bir hassasiyet elde edilmektedir.
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KeMotion
Al ve Yerleştir uygulamalarında belirleyici olan, tüm ürünlerin
banttan alınması ve mümkün olan tüm yerleştirme pozisyonlarının ürünlerle doldurulmasıdır. KeMotion Packaging bunu otomatik olarak yerine getirir. Bantta kaç adet ürünün yer aldığına ve
yerleştirme kutularında ne kadar yerin boş olduğuna bağlı olarak
yerleştirme bandının hızı kumanda edilir.

Gerçek robot çalışma alanının görselleştirilmesiyle iyileştirilmiş sistemler
Gerçek robot çalışma alanının bilinmesi bir makineye en iyi entegrasyon için zorunludur. KeMotion Packaging ile bu işlem otomatik
olarak hesaplanır ve hem 3D simülasyonda hem de CAD programlarında görselleştirilebilir.

29

KeMotion Handling

KeMotion Packaging

Otomatik yerleştirme band kontrolü ile
filesiz paketleme

Opsiyonlar

KeMotion Packaging akıllı proses kontrolü için teknoloji modülleri sunar. Bu modüller paketleme
makinelerinin etkinliğinin arttırılmasına ve üretkenliğin en üst düzeye çıkarılmasına imkân verir.

KeMotion Handling – Taşıma uygulamaları
için en hızlı robotik çözümü
KeMotion Handling, KeMotion’ı esas alır ve otomatikleştirilmiş alım süreçleri için optimize edilmiştir. Akıllı teknoloji
fonksiyonları yüksek dinamiklikte hareketler ve titreşimsiz çalışma ve çok az frenleme sağlar, en kısa çevrim süreleri
garanti edilmiştir. Kolay, kullanıcı dostu kullanım konsepti ve çok sayıda önceden tanımlanmış ürün alma programları,
programlamayı kolaylaştırır. Bu sayede devreye alma ve ürün değişimlerinde rekor süreler mümkündür.

KeMotion Handling, tüm taşıma uygulamaları için
ideal kontrol çözümüdür:
Plastik enjeksiyon makinelerinden
alım

Takım tezgâhlarından alım

Ağır yük taşıması

İntralojistik
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Her taşıma uygulaması için iyileştirilmiş teknoloji paketi

KeMotion

Robotik HMI
Teach-In
Online programlama
Sihirbazlar

Kumanda

Besleme
modülü

KeMotion Packaging

Yapılandırma
Teşhis
Programlama paketi

Çok eksenli
sürücüler

KeMotion Handling Premium
– Performanslı, açık mimari ve ölçeklendirilebilir
Çok farklı robot türleri ve tüm üretim hücreleri için
Üstün performans
Serbest ölçeklendirilebilir ve uyarlanabilir
Kendi yazılım modüllerinin kolay entegrasyonu
Opsiyonel emniyet kontrolörü

KeMotion Handling

•
•
•
•
•

Opsiyonlar

Robotik HMI
Teach-In
Online programlama
Sihirbazlar

Yapılandırma
Teşhis
Programlama paketi
Sürücüler

Kumanda

KeMotion Handling Eco
– Kullanıcı dostu ve anahtar teslim
•
•
•
•

Standart 3 eksenli taşıma için ideal
Yüksek fiyat-performans oranı
Anahtar teslim çözüm
Grafik tabanlı Teach-in programlama
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Basit ve Hızlı devreye alma ve
ürün değişimi
KeMotion Handling ile ürün alma projeleri 3 basit adımda hazırlanır. Sihirbazlar ile yönlendirmeli, grafiksel bir kullanıcı
arayüzü sayesinde programlama bilgisine gerek kalmaz. “Yalın Üretim Mühendisliği” Endüstri 4.0 uyarınca gerçekleşir.

Ürün alma projesini bitirmek
sadece üç adım
Önceden tanımlanmış hareket örnek taslakları, Sihirbazlar
ve grafiksel bir programlama yardımıyla kolayca yeni projeye
uyarlanır. Reçete yönetimi ile parçanın tüm bilgileri bir proje
içerisinde kaydedilir ve her zaman tekrar çağırılabilir.

2

1

Projenin oluşturulması

Parametrelerin yapılandırılması
Projeyi adlandırın, tipik bir ürün alım döngüsü
için Şablon seçin ve alınacak parçanın bilgilerini girin ve bir fotoğraf yükleyin. Gereken
proje zaten mevcutsa kolayca uygulanabilir ve sonraki adımlara gerek kalmaz.

Pozisyonların, çalışma alanlarının, Euromap arayüzü,
vakumun vs. kullanıcı dostu yapılandırılması

3

Hareketlerin iyileştirilmesi

İkon tabanlı programlama yardımıyla yönlendirmeli
olarak ince ayar yapılır. Robot pozisyonları ve hareketleri kolayca uyarlanabilir.
32

Ürün alma robotları için en iyi süre

%20 daha kısa ürün alma çevrim süreleri
Parçalar yeterince hızlı alınmadığında bu durum tüm üretim prosesini geciktirir. KeMotion Handling, mükemmel hareket yumuşatma
ve titreşimsiz frenleme için en yüksek kalitedeki fonksiyonları sunar. Bu nedenle, ürün alma çevrim süreleri standart sistemlere kıyasla beşte bir oranında daha kısadır.

KeMotion Packaging

KeMotion

En kısa ürün alma süresi, maksimum makine performansı ve en yüksek üretkenlik için
çok önemlidir. KeMotion Handling’in en yüksek teknolojileri bunu otomatik olarak yerine
getirir.

Ürün alma çevrim süresi – KeMotion Handling

KeMotion Handling

Alım döngüsü – Standart sistem
- %20

y ekseni
P
P

Opsiyonlar

Optimum eksenler
senkronizasyonu

x ekseni
P

P

Mükemmel hareket yumuşatma

Titreşimsiz konumlandırma

KeMotion Handling’in teknoloji paketi, mümkün olan en iyi
hareket yumuşatma için anahtar teslim bir hareket komutu seti
içerir. Bu komut KeMotion’ın “ön izlemeli yol planlamasını” ve
robot eksenlerinin en iyi şekilde senkronizasyonunu esas alır.

Özel filtre algoritmaları, parça makineden alınırken tutucudaki
titreşimleri bastırır. Bu sayede robot yarı sürede alma konumuna ulaşır.
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Yazılım lisansları

Fonksiyonel KeMotion kumandası
Uygulama alanı

Tork ileri-beslemeli kontrollü
çoklu robot hatlarından en
kolay taşıma
uygulamalarına kadar

Lisans

Fonksiyon kapsamı

Kontrolörler 2)

Profesyonel
Robotik 1)

- Eksen torkların hatta bağlı
sınırlaması
- Tork ileri-beslemeli kontrol
- Elastiklik dengelemesi

DU 360
CP 265

Gelişmiş Robotik 1)

- Yol ön izleme fonksiyon
- Tahminli tetikleme noktaları
- Eksen hızlarının ve ivmelerinin
hatta bağlı sınırlaması
- Eksen / kızak / 6D tracking
- Çalışma alanı denetimi

DU 360
DU 330
CP 265
CP 263

Robotik 1)

- Robot komut dizisi KAIRO
- LIN, CIRC interpolasyonu
- Yol hareketi yumuşatma
- Robota bağlı hata
reaksiyonu
- Tüm robot türleri
- Robotların kontrolü için
IEC’de arabirim

DU 360
DU 330
CP 265
CP 263
CP 232

Motion

- PLCopen versiyon 1+2
uyarınca KEBA Motion

DU 360
DU 330
CP 265
CP 263
CP 232

PLC

- CoDeSys 3.5 fonksiyonları
- İlave KEBA servis kütüphaneleri

DU 360
DU 330
CP 265
CP 263
CP 232

Robotların kontrolü için
IEC’de arabirim

Senkronize eksenler
(CAM, senkron eksenler)
Tekli eksen uygulamaları
Fonksiyon blokları
(PLCopen Versiyon 1 + 2)

I/O lojik
regülasyonu

1)

Lisans çoklu robot lisansı olarak da mevcuttur (Her ilave robot için bir çoklu robot lisansı)

2)

Çevrim süresine ve makine/proses uygulamasına bağlı uygunluk
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Uygulama alanı

Lisans 1)

KeMotion

KeSafe emniyet kontrolörü

Fonksiyon
SZMc Emniyetli Kartezyen Bölge İzleme

KeSafe Gelişmiş Robotik

SSOMc Emniyetli Yönlendirme İzleme
SCUc Emniyetli Değiştirme Ünitesi (Emniyetli Araç)

KeSafe Robotik

SSRTc Emniyetli Kartezyen Robot Dönüşümü
SLSc Emniyetli Sınırlandırılmış Kartezyen Hızı

KeMotion Packaging

Robotik için güvenlik fonksiyonları

SLP Emniyetli Sınırlandırılmış Konum
KeSafe Mutlak Hareket

SEL Emniyetli Acil Durum Sınırı
SCA Emniyetli Kam
SRX Emniyetli Referans Alma
SOS Emniyetli İşlem Durdurma

Tekli eksen denetimi için
güvenlik fonksiyonları

SDI Emniyetli Yön
SLS Emniyetli Sınırlandırılmış Hız
KeSafe Bağıl Hareket

SLA Emniyetli Sınırlandırılmış İvme
SLI Emniyetli Sınırlandırılmış Artış

KeMotion Handling

SSx Emniyetli Durdurma 1/2
SBT Emniyetli Fren Testi
Mantıksal bağlantılar/yapı taşları:
• AND, OR, XOR, Zamanlayıcı, RS-Flip-Flop vs.

KeSafe PLC

>
–1

Opsiyonlar

Lojik için güvenlik fonksiyonları

&

Yaygın kullanılan emniyet elemanları:
• Aktif etme butonu
• Acil stop
• Kapı kilidi
• çift el buton
• Limit siviç
• Işık perdesi
• İşletim türü seçim sivici
• Sensör
Çıkış elemanları:
• Emniyetli dijital çıkışlar 3)
KeSafe sistem bileşenleri için Emniyetli arabirim:
• EtherCAT üzerinden FSoE-Master

Üst seviyeli
emniyet kontrolörü ile veri alışverişi için
güvenli arayüzler

KeSafe Arayüzü FSoE-Slave 2)

EtherCAT üzerinden FSoE-Slave

KeSafe Arayüzü
PROFIsafe F cihazı 2)

PROFINET üzerinden PROFIsafe F cihazı

Temel lisanslar (Gelişmiş Robotik’e kadar PLC) daima altındaki temel lisansların tüm fonksiyonlarını kapsar
(Örneğin: Motion Absolute, PLC, Motion Relative ve Motion Absolute için açıklanan fonksiyonları kapsar)

1)

2)

Tüm lisanslarla kombinasyon halinde mümkündür

Sürücü eksenlerinde
(STO – Safe Torque Off ve SBC – Safe Brake Control) veya kodlayıcı kutusunda (SBC) güvenlik fonksiyonlarının kumanda edilmesi için de
kullanılabilir)
3)
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KeControl – PLC, Motion ve robotik
için kontrolörler

1

36

performans katsayısı

19

Hızlı, ölçeklendirilebilir KeControl kumandaları basit PLC’den, Motion uygulamalarından zorlu çoklu robot uygulamalarına
kadar endüstriyel otomasyon görevleri için optimize edilmiştir.

CP263/X

CP265/X

DU330/A

DU335/A

DU360/A

DU365/A

1

3,5

6

5

5

19

19

EtherCAT

-

x

x

x

x

x

x

CAN

x

x

x

-

-

-

-

Sercos III

-

ops.

ops.

x

x

x

x

Ethernet

-

x

x

x

x

x

x

USB

x

x

x

x

x

x

x

Seri

RS485

-

-
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Belirtilen çevrim
süresi için maks.
robot adedi

Kinematik tipleri

KeMotion lisansları

KeSafe lisansları

EtherCAT, Sercos, Profinet, Ethernet IP

KeMotion Handling

Performans katsayısı

KeMotion Packaging

CP232/Z

Opsiyonlar

Kumanda

KeMotion

KeControl kontrol sistemine genel bakış
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KeControl FlexCore
Mümkün olan en iyi farklılık için
açık mimari avantajı
KEBA anahtar teslim KeMotion çözümünün yanında açık kontrol sistemi KeControl FlexCore’u da sunmaktadır. Her iki sistem açık mimarisi farklılık arz etmektedir, ancak aynı bileşenlerden meydana gelmektedir.

KeControl FlexCore modüler sistem şeklinde kapsamlı ve ölçeklendirilebilir bir otomasyon sistemidir. Kontrol mimarisinin
tüm katmanlarında müdahalelere izin verir. Müşteriler gerekli
modülleri seçer ve bunları kendi yazılım paketlerine ve runtime
sistemlerine doğrudan Linux işletim sistemi temelinde tamamlar
I/O erişimi, teşhis ve haberleşme servisleri gibi temel fonksiyonların doğrudan C/C++ ortamından kullanılması kolayca
mümkündür. Bu sayede üst düzey özgün tasarımlar sağlanır.
Kendi uzmanlık alanına odaklanma rakibiyle olan imkân dahilindeki en iyi farkı ortaya çıkarır. Kullanıma sunulan geliştirme
ortamı ile müşteriler tamamen bağımsız bir şekilde sistemlerini
oluşturabilir ve böylece teknik bilgilerini koruyabilir.
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KeMotion Handling

KeMotion Packaging

Kendi uygulamalarına ve proseslerine ait bilgi birikimleri makine üreticileri için hayati önem taşımaktadır. Bu alanlardaki
farklılık pazar başarısını belirlemektedir. KEBA’nın FlexCore kontrol çözümleri ile makine üreticileri kendi özel teknik
bilgilerini kolaylıkla test edilmiş KEBA sistemine dahil edilebilir ve bu sayede en iyi şekilde bilgileri korunabilir.

KeMotion

Daha fazla fark için
açık otomasyon çözümü

Kontrol çekirdek yazılımından kullanıcı yazılımlarına kadar tam esneklik

Müşteri Uygulaması
Müşteri HMI

PLC

API

Servisler

I/O
sistemi

Linux

RT Olmayan
Müşteri
Yazılımı

Müşteri
Eklenti

Opsiyonlar

HMI

Teknoloji
ve Güvenlik

KeStudio tool-suite

Müşteri
Gerçek
Zamanlı
Yazılım

Gerçek
Zamanlı
Uzatma

Geliştirme
Yapılandırma
Projelendirme
Simülasyon
Teşhis

39

KEBA AG 1968’de kurulmuştur ve Linz’de (Avusturya) merkezi
ve dünya çapında şubeleri olan uluslararası başarıya sahip bir
elektronik firmasıdır.
KEBA, bu arada 45 yıldan beri “Automation by innovation”
parolasına uygun olarak endüstri, banka ve hizmet ile enerji otomasyonu için en üst düzey kalitede yenilikçi otomasyon
çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Yetkinlik, tecrübe ve
cesaretlendirme KEBA’yı kendi branşlarında teknoloji ve yenilik
öncüsü haline getirmektedir. Geliştirme ve üretimde kapsamlı
tecrübe en yüksek kalitenin garantörüdür.

www.keba.com

KEBA Türkiye Endüstriyel Otomasyon
Buyaka Sitesi, Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon cad. No: 8C B Blok Kat: 1 Daire: 7
TR-34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Telefon: +90 216 510 59 48
turkiye@keba.com
KEBA AG Headquarters, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz/Austria,
Telefon: +43 732 7090-0, Faks: +43 732 730910, keba@keba.com
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