Det professionelle valg til

INDSAMLING AF PRODUKTIONSDATA

Træf kvalificerede produktionsbeslutninger
Identificér og adressér flaskehalse
Håndtér maskinvedligeholdelse effektivt
Optimér maskinernes samlede effektivitet (OEE)

>

Øget overskud
gennem effektivitetsstyring

For yderligere oplysninger besøg os på

www.cimco.com

When Reliability Matters

Effektiv løsning til indsamling af maskindata

CIMCO MDC-Max

Træf kvalificerede produktionsbeslutninger

CIMCO MDC-Max er et software-baseret system til indsamling af real-time
produktionsdata fra CNC-maskiner. MDC-Max gør produktionsstyring hurtig og
enkel ved hjælp af øjebliksrapporter og diagrammer, der henter præcise data
direkte fra CNC-maskinerne.

Hvordan virker MDC-Max
Værksted

Typisk installerer vi en af vores MDC-enheder i maskinstyringen. Denne
enhed er forbundet til cyklus start- og emnetæller-relæerne. Hver gang
signal for forarbejdningscyklus eller emnetæller detekteres af MDCenheden, sendes en kode tilbage til DNC-Max-softwaren. Da der findes
mange forskellige typer maskinstyringer, kan de monitorerede signaler
variere afhængig af kundens krav.

Koder over
nedetid

Kontor

I vore dages komplekse og globale konkurrencesituation er det
vigtigere end nogensinde før at optimere udnyttelsen af virksomhedens maskiner.

Koderne registreres realtime i computersystemet og kan vises
med det samme i et grafisk format.
Stregkodeaflæser

MDC-Max tilbyder omfattende maskindataindsamling og –analysemuligheder, som med øjebliksrapporter forenkler den optimale
udnyttelse af maskinerne og giver overblik over maskinernes
samlede effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness).

Hvis en maskine af én eller anden årsag ikke producerer, kan
operatøren skanne en stregkode, der informerer MDC-Maxsystemet om, hvorfor maskinen er stoppet. Disse koder kan
selvfølgelig tilrettes, så de passer til din virksomhed, men typisk
vil man have stregkoder for følgende muligheder:

Alt dette kan opnås uden at tilknytte en PC til hver CNC – alle data
kan overføres med kabel, trådløst eller tilkoblet virksomhedens
netværk (ethernet) og lagres centralt, selv hvis data ønskes
indsamlet fra flere værksteder.
Trådløs
Access Point

MDC-Max fungerer sammen med seneste version af markedets mest driftsikre CNC-kommunikationssoftware, CIMCO
DNC-Max.

En ægte, integreret løsning
MDC-Max er fuldt integreret med DNC-Max og NC-Base, hvilket
betyder komplet DNC, dokumenthåndtering og maskindataindsamling fra én og samme leverandør.

PC, der kører
CIMCO MDC-Max

MDC-enhed

Da MDC-Max registrerer al denne information, kan der udskrives
rapporter, der viser, hvor meget tid der er blevet tabt pga., at der
ventes på værktøj etc.

Med over 100 rapportskabeloner til rådighed er det nemt at få
overblik over dine data, så du kan undersøge, hvad der sker nøjagtig
hvor i din produktionsplanlægning.

MDC-Max varetager indsamling af alle CNC-data i arbejdsgangen og
antal emner produceret.
DNC-Max styrer afsendelsen og modtagelsen af CNC-programmer til
og fra virksomhedens CNC-maskiner. Programmer kan hentes via
maskinstyringen, så operatøren undgår at skulle forlade sin maskine.
Ethvert program, der ændres af operatøren og sendes tilbage til
DNC-Max kan automatisk tildeles et højere versionsnummer eller
sættes i karantæne. Derved kan ændringer om nødvendigt spores og
omgøres til tidligere versioner.

Trådløs enhed

Rapporter og diagrammer

CIMCO MDC-Max

CIMCO DNC-Max

Venter på opstiller
Venter på vedligehold
Venter på værktøj
Venter på materiale
Venter på...

CIMCO NC-Base

Data indsamlet af MDC-Max kan med det samme analyseres af
NC-Base-modulet til brug for grafer og diagrammer, der kan vise
nøjagtig, hvordan det går med virksomhedens produktionsplaner.
NC-Base gør det også muligt at gemme de dokumenter, der hører til
et givet job, såsom tegninger, fotos af maskinopstillinger, værktøjslister, operationsark, CNC-programmer etc. Det gør det ekstra nemt at
finde alle tilhørende informationer.

Forarbejdningstid pr. emne (min., max. og gennemsnit)
Antal emner pr. skift/operatør
Antal kasserede emner
Maskinens nedetid
Planlagt vedligehold
Ikke-planlagt vedligehold
Opstillingstid pr. emne
Operatørens effektivitet
Maskinernes samlede effektivitet (OEE)
Realtime maskin-display (se med det samme, hvilke
maskiner der kører)

Egenskaber
Windows Server-support
Integration med Windows
Server 2003/2008 og Microsoft SQL-databaseteknik.

Komplet monitorering
Monitorér alle maskiner fra
enhver PC forbundet til
netværket.

Håndholdt support
Håndholdt Pocket-PC client
muliggør trådløst check af
maskinstatus fra ethvert sted i
værkstedet.

Monitorér maskiner i en
anden afdeling via WAN eller
VPN.
Monitorér maskiner i din
browser via internettet.

”Lights out”-monitorering
Med i den seneste software
er også muligheden for fuld
monitorering ved
ubemandet produktion.
Tekstbeskeder
Kør maskinerne ubemandet
og få en tekstbesked, når en
maskine stopper.

Check data uanset, hvor du er
Se maskinstatus over internettet hjemmefra eller
off-site.
Se videobilleder. Brug
internettet til at se, hvad
kameraer i værkstedet viser,
så du kan vurdere, om der
skal tilkaldes folk til at løse et
evt. problem.

SMS-besked
Ude af værkstedet – intet problem! Når en maskine har nedbrud får du det
at vide med det samme pr. tekstbesked, der sendes automatisk til din
mobiltelefon. Samtidig kan beskeden sendes til en opstiller eller maskintekniker, så problemet kan løses med det samme. På den måde kan virksomheden hurtigere være tilbage på normalt produktionsniveau og overholde
stramme leveringsfrister.

CIMCO MDC-Max

Hvordan vores kunder har haft fordel af at installere MDC-Max
CIMCO MDC-Max afslører produktionsproblem
inden for 24 timer efter installation
Et CIMCO-system til indsamling af maskindata (MDC – Machine
Data Collection) blev installeret for nylig hos en kunde, der havde
høje værktøjsomkostninger. Produktionslederen havde overtaget
ledelsen for nylig og syntes, at omkostningerne til værktøj var for
høje. CIMCO MDC-Max blev installeret og fuldført før nattens
skiftehold ankom. Næste morgen checkede produktionslederen
maskinernes monitoreringsdata - og havde svaret med det
samme.

Natholdets cyklus-tider for 4 maskiner var 30% kortere end om dagen, og
de samme maskiner holdt stille i mere end en time i slutningen af skiftet.
Operatørerne havde øget tilspændingen, så de kunne holde pause i
slutningen af deres skift. Men den øgede tilspænding bevirkede, at spidsen
af værktøjet blev hurtigere slidt, og det gav igen højere værktøjsomkostninger. Kunden, der nu har fået reduceret værktøjsomkostningerne samtidig
med at produktionsplanerne holdes, siger, at systemet vil tjene sig selv ind i
løbet af nogle måneder.

CIMCO MDC-Max påviser
årsagerne til maskiners nedetid

installeret, lige som også en stregkodelæser blev tilsluttet, så operatørerne kunne skanne forskellige koder for nedetid. MDC-Max fremhævede
flere problemer i produktionen, hvoraf to var langsom respons på
vedligeholdelse og langsomme værktøjsskift, så maskinen ikke blev
produktionsklar hurtigt nok. Efter installationen af MDC-Max gennemførte kunden flere forskellige tiltag, herunder et prioriteringssystem
styrende vedligehold og tilgang til nye, forud-opsatte værktøjer. De opnår
nu både produktionsmålene og en maskinudnyttelse på over 68%,
hvilket har øget deres overskud så de nu kan investere i en ny fabrik.

En stor leverandør til flyvemaskineindustrien var bekymret over, at deres
produktion ikke kunne holde trit med efterspørgslen, og havde besluttet
at indkøbe flere maskiner. De blev foreslået at holde øje med tidsforbruget på deres maskiner i en uge, for at se, hvor meget produktionstid
der blev opnået. De var overraskede over at se, at den effektive udnyttelse
af deres maskiner lå på under 50%, men kunne ikke få et nøjagtigt billede
af, hvorfor det skete. For at monitorere maskinerne blev CIMCO MDC-Max

CIMCO MDC-Max holder styr på
ubemandet produktion
Et firma i det nordvestlige England kontaktede det stedlige Advanced
Machining Centre for at få en løsning på de problemer, de havde med
ubemandet produktion. De havde 4 drejemaskiner med automatiske
stanglademagasiner som kørte natten igennem,

men sommetider kunne én af dem finde på at stoppe, og der var ingen
til stede til at løse problemet og genstarte produktionen.
Det blev besluttet at installere CIMCO MDC-Max, der monitorerer på
maskinernes forarbejdningscyklus og, hvis maskinerne stopper, sender
en email og en tekstbesked hjem til den operatør, der har vagten. Firmaet har øget produktionen og maskinudnyttelsen uden at være nødt til
at øge lønomkostningerne.

CIMCO MDC-Max hjælper alle i virksomheden – ikke kun ledelsen
Jeg vil gerne installere MDC-Max, men jeg ved, der med flere maskiner – problemer, der gjorde det umuligt at nå produkvil være modstand fra værkstedets ansatte
tionsmålene – men ingenting var sket. To uger efter installation af
Mange værkstedsansatte er mistænksomme over for monitoreringssystemer, fordi de ser dem som en slags ”big brother”, der holder øje
med dem og vil have dem til at arbejde hårdere. Men MDC-Max kan
faktisk hjælpe de ansatte med at gøre opmærksom på problemer, de
selv har oplevet i et stykke tid, men ikke har kunnet overbevise
ledelsen om.
Vi installerede MDC-Max i en virksomhed, som ikke opnåede de
stillede produktionsmål, og hvor produktionslederen var under pres
for at øge produktionen. Han havde allerede rapporteret problemer

Forhandler

MDC-Max satte produktionslederen sig ned sammen med virksomhedslederen og kunne med tallene fra MDC-Max påvise, at det faktisk
var 2 af maskinerne, der forårsagede produktionsefterslæbet.

De pågældende maskiner var forsynet med stanglademagasiner, og
virksomheden havde skiftet til en billigere materialeleverandør, men
stængerne satte sig hele tiden fast og stoppede maskinerne, hvilket
betød tabt produktion. MDC-Max påpegede dette problem, og
virksomheden skiftede tilbage til deres oprindelige leverandør og kan
nu opfylde produktionsmålene.
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