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najvýznamnejších technológií  
na údržbu výrobných liniek

Priemysel sa mení na digitálny rýchlym tempom. Na zvýšenie 
pohodlia a efektivity ich operátorov sa do výrobných liniek 
inštalujú rôzne technológie. V oblasti údržby je tento pokrok 
revolučný obzvlášt tým, že poskytuje všetky nástroje na 
znižovanie potreby nápravnej a preventívnej údržby,  
čo dáva priestor vývoju smerom k prediktívnej údržbe. 
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NÁPRAVNÁ
Zásah, keď sa

vyskytne porucha
Zásah v súlade

s harmonogramom

PREVENTÍVNA
Včasný zásah v súlade s

analýzou údajov zo senzorov

PREDIKTÍVNA

NA  V ÝROBNÝCH  L INK ÁCH 
PREBIEHA  RE VO LÚ C IA !

83% 78%
DIALKOVÁ

ÚDRŽBA HMICMMS 3D TLAČ ROZŠÍRENÁ
REALITA

34% 30%

Mnohé spoločnosti hovoria, že už majú
skúsenosti s týmito novými technológiami:

PREDIKTÍVNANÁPRAVNÁPREVENTÍVNA

49%78%91%

Aký je vývoj prechodu smerom
k prediktívnej údržbe?

Napredovanie je pomalšie, ako sa očakávalo. 32 % spoločností uvádza nasledovné dva dôvody:
návratnosť investícií do 5 rokov a nedostatok kvalifikovaného personálu

AI – UMELÁ 
INTELIGENCIA
Umelá inteligencia je čím dalej, tým viac 
súčasťou sféry výrobných liniek. Jej 
algoritmy umožnujú vykonať prediktívnu 
údržbu na základe analýzy dátových 
tokov odoslaných rôznymi senzormi na 
predpovedanie porúch ešte pred zlyhaním.
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Taktiež zohráva úlohu pri 
zefektívnovaní výrobných procesov.

IOT – INTERNET VECÍ
Internet vecí, ktorý bol dlho považovaný 
za technologickú hračku, začána byť 
akceptovaný priemyslom, najmä v oblasti 
výrobných liniek. Ponúka efektívne pripojenie  
s nízkou spotrebou na prenos dátových tokov 
do inteligentných systémov.
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COBOTY – 
KOLABORATÍVNE ROBOTY
V minulosti boli roboty vo výrobných linkách odsúdené na 
samostatnú prácu v klietkach. Dnes roboty vychádzajú zo 
svojich klietok, aby spolupracovali s operátormi. Zvládajú nielen 
náročné úlohy, ale aj také, ktoré ľudia nedokážu vykonávať.
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3D TLAČ VO VÝROBNÝCH 
CENTRÁCH
V súčasnosti sa 3D tlač používa pri výrobe 90 % 
prototypov. Napriek mnohým obmedzeniam 
(rýchlosť, výrobná kapacita a náklady na stroje), 
3D tlac zaznamenáva väcší záujem v priemysle a 
leteckej doprave, pretože je schopná vyrábať ľahké 
diely a výrazne znižovat plytvanie materiálmi.
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ROZŠÍRENÁ REALITA

BIG DATA  
A CLOUD
Vyššie uvedené digitálne technológie 
generujú obrovské množstvo údajov. 
Aby mohol koncept továrne budúcnosti 
fungovať efektívne, musia byť tieto údaje 
okamžite uložené a obnovené. A práve  
big data a cloud to umožňujú.
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HMI – ROZHRANIE
CLOVEK - STROJ
Integrácia internetu do priemyslu ponúka 
možnosť monitorovať a zobrazovať parametre 
výrobných liniek na dialku. HMI v priemyselnom 
prostredí 4.0 umožnuje zobraziť výkonnosť 
výrobnej linky v reálnom čase a informovať 
operátorov.
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CMMS – POČÍTAČOVÝ 
SYSTÉM RIADENIA ÚDRŽBY
Táto softvérová platforma umožňuje kompletnú 
správu strojov, analýzu nápravnej údržby, organizáciu 
preventívnych zásahov, správu zásob a nákupov a 
podávanie správ prostredníctvom prístrojových dosiek 
a štatistík s prihliadnutím na realitu v teréne. V spojení 
s umelou inteligenciou otvára brány k prediktívnemu 
riadeniu.
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BIM – INFORMAČNÉ
MODELOVANIE BUDOV
3D modelovanie výrobných liniek ponúka vizuálnu 
podporu pre pracovníkov údržby. S údajmi zo senzorov 
internetu vecí ponúka BIM okamžitý pohľad na stav 
rôznych komponentov výrobného reťazca.
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Podobne ako u cobotov sa bude AR (alebo VR, 
virtuálna realita) postupne používať v priemysle,  
aby poskytla operátorom vizuálnu podporu  
v záujme zníženia výrobných chýb, pomoci  
pri školení a vykonávaní kontroly kvality.



Elektrotechnické pásky
Elektrotechnické pásky sú odolné proti 
oderu, spomaľujú horenie a poskytujú 
ochranu pred prachom, nečistotami, 
vlhkosťou, kyselinami, UV žiarením 
a rozpúšťadlami. Spoločnosť RS ponúka 
širokú škálu elektrotechnických pások 
na rôzne druhy použitia. 

Osobné ochranné 
pracovné prostriedky
OOPP sú určené na zaistenie vašej 
bezpečnosti, ako aj bezpečnosti 
iných osôb, ktoré používajú ochranné 
materiály či odevy na jedno použitie  
(v závislosti od spôsobu používania).  
V našej ponuke nájdete oblečenie, obuv 
a príslušenstvo dôveryhodných značiek.

Káble a vodiče
Spoločnosť RS ponúka rozsiahly sortiment 
vysokokvalitných káblov a vodičov, 
napríklad ovládacie a ethernetové káble, 
káble prístrojového vybavenia, ako aj 
vodiče pre rôzne zariadenia. Na sklade 
máme všetko potrebné príslušenstvo, od 
prostriedkov na ochranu káblov (napríklad 
tepelným zmršťovaním) až po káblové 
viazacie pásky a označovacie systémy.

Nástroje  
a súpravy náradia
Či už hľadáte skrine, skrinky alebo kufríky 
na náradie, u nás nájdete široký výber 
riešení na uskladnenie náradia (vrátane 
súprav na vykonávanie údržby), ktoré 
budú vyhovovať vašim potrebám. Tieto 
súpravy sú dôležité pri reaktívnej údržbe, 
keď je potrebné konať rýchlo.

Pneumatické, hydraulické 
a elektrické prenosy energie
S ohľadom na rôzne aspekty prenosu 
energie ponúka spoločnosť RS Components 
pneumatické, hydraulické a elektrické 
riešenia. Či už potrebujete komponenty 
na vytvorenie alebo údržbu systému 
určeného na konkrétny účel, spoločnosť 
RS Components vám ponúka široký 
sortiment výrobkov významných značiek.

3D tlačiarne  
a tlačový materiál
3D tlačiarne predstavujú revolučné výrobné 
procesy poskytujúce technologické riešenia 
na rýchle navrhovanie prototypov a výrobu 
s využitím 3D tlače. Túto technológiu tlače 
je možné používať aj v rámci programov 
údržby, pretože umožňuje rýchle vytváranie 
3D modelov z digitálnych návrhov.

R E AK TÍ V NA 
Ú DR ŽBA 

Zistili ste na stroji poruchu vyžadujúcu 
okamžitú opravu, pretože inak hrozí 
prerušenie výroby?

Pri reaktívnej (alebo poruchovej) údržbe najprv dôjde  
k poruche zariadenia a potom sa vykoná jej analýza.  
V dôsledku poruchy (závisí to však od jej závažnosti) 
dôjde k značnému prestoju, pretože problém nemusí 
byť zistený okamžite alebo objednanie náhradných 
dielov môže trvať dlho. Každá časť zariadenia môže 
nepredvídane zlyhať. 

Jednoduché pravidlo odvetvia hovorí, že reaktívna 
údržba by mala tvoriť iba 20 % času vyhradeného 
na všetky typy údržby. V skutočnosti však tímy venujú 
reaktívnej údržbe 35 až 45 % svojho času. 
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Kúrenie, vetranie 
a klimatizácia a tepelný 
manažment
Prehrievanie je jedna zo základných príčin 
porúch moderných zariadení. Spoločnosť 
RS vám ponúka všetko, čo potrebujete  
na reguláciu teploty a kvality ovzdušia  
v budove alebo vo vozidle. 

Napájacie zdroje  
na lišty DIN
Napájacie zdroje na lišty DIN predstavujú 
spoľahlivý a efektívny zdroj napájania. 
Sú integrálnou súčasťou rôznych odvetví, 
napríklad strojárstva, priemyselnej 
automatizácie, logistiky, automobilového 
a spracovateľského priemyslu a ďalších 
oblastí.

Digitálne multimetre
Digitálny multimeter je skvelý nástroj 
na testovanie, diagnostiku a riešenie 
problémov s elektrickými obvodmi, 
komponentmi a zariadeniami. Ponúkame 
najmodernejšie vysokokvalitné 
multimetre vrátane príslušenstva. 
Ponuka so sortimentom našich výrobkov 
je prehľadná a obsahuje aj technické 
informácie, aby ste si mohli vybrať 
riešenie podľa svojich potrieb.

PL ÁN OVANÁ 
Ú DR ŽBA

Chcete predchádzať poruchám 
jednotlivých častí a komponentov  
v dôsledku ich starnutia?

Do protokolu plánovanej údržby patria bežné kontroly, 
meranie parametrov strojov a ich úprava, výmena  
oleja a mastív alebo výmena komponentov ešte  
pred ich zlyhaním.

Na základe pevne stanovených intervalov sa na strojoch 
vykonáva údržba a preventívne sa menia jednotlivé diely, 
čím sa predchádza prestojom. V záujme optimalizácie 
celého procesu sa vyžadujú súvisiace údaje získané na 
základe skúsenosti, aby sa údržba nevykonávala príliš 
skoro, ale ani príliš neskoro.

V súčasnosti je to najrozšírenejší spôsob, ktorý jednotlivé 
spoločnosti uplatňujú. Táto metóda však aj tak vyžaduje 
pravidelné odstávky a 30 % naplánovaných zásahov  
nie je nevyhnutných.

Jednotky PLC, rozhranie 
HMI a priemyselné 
počítače
Mnohé zariadenia s rozhraním HMI je možné 
zapojiť k jednotke PLC a zobrazovať údaje 
z nej na obrazovke. Medzi zobrazované údaje 
patria napríklad teplota, tlak, jednotlivé 
kroky procesu alebo počítanie kusov rôznych 
materiálov. Je tiež možné zobrazovať presnú 
úroveň hladiny v nádržiach a polohu strojov.

Spájkovacie stanice
Spájkovacie stanice sú ideálnym riešením 
na spájkovanie vývodov tranzistorov, 
vodičov alebo kontaktných plôch na dosky 
s plošnými spojmi. Spájkovacie stanice sa 
často používajú vo výrobe pri montážach 
elektronických súčiastok, ako aj pri 
opravách a inštaláciách.
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Tlačiarne  
a označovače štítkov
Štítky na kábloch a vodičoch sú dôležité 
pri identifikácii, montáži a oprave 
elektrických ovládacích panelov, ako aj 
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Termálne zobrazovanie
Monitorovanie výkonnosti zariadenia 
termovíznou kamerou môže znížiť 
pravdepodobnosť neplánovanej odstávky 
v dôsledku poruchy daného zariadenia. 
Termálne zobrazovanie predstavuje  
skvelý spôsob zisťovania odchýlok  
od požadovaného stavu zariadenia. 

Časové relé
Pokiaľ ide o ovládanie jednoduchých 
časových postupností, predstavuje 
časové relé cenovo dostupnú alternatívu 
jednotky PLC. Vyberte si z našej širokej 
ponuky časové relé, ktoré vyhovuje  
vašim potrebám.

Meranie okolitého 
prostredia
Nástroje a zariadenia na meranie okolitého 
prostredia s vysokou presnosťou vám 
umožňujú komplexne sledovať okolité 
podmienky, modely zmien počasia a ďalšie 
parametre. Ponúkame širokú škálu presných 
a spoľahlivých súprav, meračov, zariadení 
a príslušenstva na meranie okolitého 
prostredia.

Snímače blízkosti
Snímače blízkosti sú určené na zisťovanie 
prítomnosti rôznych predmetov v 
určenom pásme (alebo ich blízkosti), 
pričom sa namiesto fyzického kontaktu 
používa zvuk, svetlo a infračervené alebo 
elektromagnetické polia. Vyberte si 
z našej ponuky indukčných, kapacitných, 
infračervených a ultrazvukových snímačov.

Získavanie údajov
Prezrite si širokú škálu našich produktov 
na získavanie údajov vrátane prostriedkov 
na grafové vyhodnocovanie, technológií 
na protokolovanie údajov významných 
značiek, akými sú Keysight Technologies, 
Lascar, ABB, Pico Technology a Gemini.

Zariadenia LoRa® 
LoRaWAN® je protokol LPWAN určený 
na pripojenie príslušenstva napájaného 
batériou k internetu v regionálnych, 
štátnych alebo globálnych sieťach. Ide 
o cenovo dostupné pripojenie s vysokým 
výkonom a nízkou spotrebou energie.

PR E D I K TÍ V NA 
Ú DR ŽBA

Prajete si dlhodobé, aktuálne 
a udržateľné riešenie, ktoré vám  
môže ušetriť peniaze?

Vstupujeme do veku inteligentných tovární, kde sa údržba 
vykonáva na základe príslušných údajov. Pri vykonávaní 
prediktívnej údržby sa používajú historické údaje aj údaje 
získavané v reálnom čase z rôznych častí prevádzky a na 
ich základe sa predvídajú potenciálne problémy. Internet 
vecí je integrovaný systém umožňujúci prepájanie 
rôznych položiek a systémov, čo umožňuje ich spoluprácu, 
zdieľanie, analyzovanie a využívanie rôznych údajov.  
V závislosti od komplexnosti siete snímačov je možné  
do analýzy zapojiť aj umelú inteligenciu.

Preukázalo sa, že programy prediktívnej údržby znižujú 
náklady na údržbu o 25 až 30 %, poruchovosť o 70 až  
75 % a mieru prestojov o 35 až 45 %.
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Termokamery RS PRO
Ručné snímače okolitej teploty umožňujú 
používateľom zisťovať hodnotu tepelnej 
energie v reálnom čase. Sú určené na 
servis a údržbu. Pozrite si našu ponuku 
zariadení RS PRO.

Multimetre radu RS PRO
Do komplexného radu meracích nástrojov 
radu RS PRO patria analógové aj digitálne 
prístroje. Jednotlivé výrobky boli vybrané 
vďaka svojim komponentom vysokej 
kvality a presnosti.

Technológia  
snímania RS PRO
Široká škála rôznych technológií snímania, 
od indukčnej po kapacitnú, od zariadení  
s rotačným kódovačom po snímače 
zaťaženia. V prípade všetkých druhov 
použitia je zárukou kvality pečať RS PRO.

Súpravy náradia RS PRO
Či už hľadáte skrine, skrinky alebo 
kufríky na náradie, u nás nájdete široký 
výber riešení na uskladnenie náradia 
a súprav RS PRO, ktoré budú vyhovovať 
vašim potrebám. Ponúkame napríklad 
súpravy na opravu počítačov, súpravy s 
mechanickým či elektronickým náradím 
a súpravy s nástrojmi pre údržbárov.

Skrine RS PRO
Skrine, mnohoúčelové skrine, skrine 
a regály na servery chránia technické 
a elektrické zariadenia. Pozrite si širokú 
škálu výrobkov RS PRO a vyberte si, čo 
potrebujete.

Kliešťové merače RS PRO
Moderné kliešťové merače ponúkajú 
mnoho funkcií merania a vyššiu 
presnosť. Okrem základných funkcií, 
akými sú meranie napätia, kontinuity 
alebo odporu, ponúkajú v niektorých 
prípadoch aj špeciálne funkcie.

Riešenie údržby s RS PRO

Naša vlastná značka RS PRO ponúka širokú škálu 
výrobkov na vykonávanie rôznych typov údržby: 
reaktívnej, plánovanej aj prediktívnej. Výrobky RS PRO 
sa kontrolujú v súlade s príslušnými medzinárodnými 
normami. Kontrolujeme tiež ich odolnosť a konzistenciu 
a skúšky vykonávajú významní technici.  
Výrobky RS PRO vám umožňujú  
vybrať si efektívne  
riešenie údržby.
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Spolupracujeme s 2 500 dodávateľmi.

Bezplatné doručenie pri nákupe nad 50 Eur. Viac ako 550 000 výrobkov na sklade.

Dostupnosť kalibrovaných výrobkov.

Pôsobíme v 32 krajinách,
zistite viac na sk.rsdelivers.com

Možnosť sledovania zásielky.

Vaše výhody s RS:

sk.rsdelivers.com

RS Components Ltd.
Tel: +421 232 786 079
info.sk@rs-components.com
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