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Let programmering

Kort introduktion

Sealing System har udviklet IPS - Intelligent Packaging Software.
En software, der gør det let at programmere nye pallemønstre. IPS
kræver ikke avancerede programmeringskompetencer. Dette gør
det let for operatøren, der vil være i stand til at oprette eller redigere pallemønstre på 10 minutter.

Softwaren inkluderer opsætning af fem forprogrammerede pallemønstre, der følger projektspecifikationerne. Det er let at komme i gang, efter én dags introduktionskursus, vil slutbrugeren/
operatøren være i stand til at redigere:

Baseret på viden
Udviklingen af IPS
 er baseret på vores store viden om robotpalletering, der bygger på mange års erfaring. IPS er udviklet af vores
robotprogrammører og ingeniører og yderligere testet og tilpasset,
i tæt samarbejde med vores kunder.

Palletyper
Produkter
Arktilførsel
Pallemønstre
Placering af robotværktøj

Omkostningsbesparende
En af de store fordele ved vores software, er at slutbrugeren, er
i stand til selv at oprette og redigere pallemønstre. Færdigheder, som normalt kræver en certificeret robotprogrammør. Dette
vil kunne sænke dine omkostninger ved robotprogrammering
betydeligt.

Brugervenligt interface
Vi kender vigtigheden af en
 brugervenlig og logisk brugerflade.
Derfor har vi indraget designere, med særlig viden om brugeradfærd og -behov, i udviklingsfasen.
Oversigt: paller, sheets og produkter.







Produktspecifikationer.

Kontakt
Kontakt os for at høre mere om dine IPS-muligheder.
T +45 7529 2092
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Highlights
 Slutbrugeren/operatøren kan let ændre pallemønstrene
 Slutbrugeren/operatøren kan oprette nye pallemønstre på
kun 10 minutter
 Nem redigering af griberens placering
 Kun én dags oplæring
 Sænker omkostningerne ved robotprogrammering, der
normalt kræver en certificeret robotprogrammør

Oversigt over paller og pick up.
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Opret pallemønster med drag and drop.

Klar til brug - Eksportér til robot.
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we are building
intelligent
packaging
solutions
Vi vil være din foretrukne
leverandør af pakkeløsninger
- Lige fra robotpalletering til
pakkemaskiner.
Dygtige og engagerede
medarbejdere med den
seneste knowhow og
professionelle stolthed
indenfor systemløsninger
og maskinløsninger
- står til rådighed for dig.
Pålidelighed og fleksibilitet
sikrer dig kvalitet - til tiden
og det forventede return on
investment.

Sealing System A/S
Hedemarken 1
DK-7200 Grindsted
+45 75 29 20 92
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