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DIQ Inteligentní nářadí

Industry 4.0 – Smart factory – Brusky – DIQ
DEPRAG CZ a.s. představuje trend INDUSTRY 4.0: Pneumatické brusky, které jsou vybaveny technologií
monitorující aktuální stav brusky. V průběhu práce dochází ke snímání provozních veličin, které jsou průběžně
vyhodnocovány a důležité údaje jsou následně uchovány v interní paměti. Všechna uložená data jsou následně
bezdrátově přenášena přes gateway do internetové sítě, tak aby mohla být uložena na našem cloudovém řešení.
Nářadí s technologií DIQ
Název

Obj. č.

GAQ 812-190BX
GAQ 815-190BX
GAQ 818-190BX
GAQ 818-250BX
GAQ 823-190BX
GAQ 823-250BX

6061275E
6061275F
6061275G
6060970D
6061275H
6060971D

Příslušenství
Název

Obj. č.

Zařízení GW-ETH-02A (72D)
Zařízení GW-ETH-02A (72D) včetně krytování IP54
Zařízení GW-ETH-02A (72D) IP54 (bez GW)
SW balíček BASIC (měsíční licence)
SW balíček BASIC (roční licence)
SW balíček MASTER (měsíční licence)
SW balíček MASTER (roční licence)

6080094
6022835A
6022802
6078981
6078983
6078982
6078984

Nářadí s technologií DIQ

Zařízení GW-ETH-02A (72D)
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Zařízení GW-ETH-02A (72D) IP54
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Princip celého systému včetně komunikace je následující:

Software
Pro uživatele byla navržena intuitivní, snadno ovladatelná aplikace, díky které je možné online sledovat jednotlivá
pneumatická nářadí, vyhodnocovat je a vizualizovat výsledky naměřených hodnot.
Pro rychlý přehled stavu všech brusek slouží „Dashboard“. Zde je možné na základě zvoleného časového filtru
semaforovým způsobem vidět, zda je nářadí v pořádku a nepoukazuje na žádné problémy. Je dostupná základní
informace o případném problému s nářadím.
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Aplikace je dále vybavena možností evidence veškerého DIQ nářadí, zavedení všech pracovníků včetně
stromové firemní struktury. Díky tomuto nástroji je možné nářadí přidělit konkrétním pracovníkům, zařadit jej
do firemní hierarchie a vše sledovat v této součinnosti. Dále je v systému online dostupná veškerá technická
dokumentace, jako jsou návody k obsluze, bezpečnostní předpisy apod.

Každé nářadí má v aplikaci svou evidenční kartu, kde je možné vidět veškeré informace o nářadí, jako např.:
▪ technické parametry (např. výkon, otáčky, hmotnost)
▪ výrobní číslo
▪ datum uvedení do provozu, datum posledního servisu
▪ celkový odpracovaný čas nářadí, celková spotřeba vzduchu
▪ kompletní historie operátorů, kteří s nářadím pracovali
▪ sledování celé historie servisu nářadí včetně samotných nákladů na údržbu
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Aplikace je vybavena informačním panelem zobrazujícím aktuální stav nářadí:
▪ online status dle příslušného nářadí
▪ aktuální přiřazení příslušného nářadí
▪ aktuálním stavu nářadí (OK, porucha, apod.) včetně informace o odpracovaných hodinách

Karta „aktuální stav“:
▪ informace o posledním provedeném servisu
▪ upozornění na provedení servisní údržby nářadí – zobrazením servisního klíče
Vizualizace vyhodnocení naměřených dat. Zde je možné sledovat:
▪ pracovní efektivitu
▪ optimální rychlost broušení
▪ průměrnou a celkovou spotřebu stlačeného vzduchu
▪ odpracovaný čas
Inteligentní systém monitorování průběžného zatěžování nářadí. Zde je možné sledovat:
▪ optimální využití
▪ mírné přetěžování
▪ velké přetížení
▪ nevyužité nářadí
Aplikací je možné sledovat průběh teplotních špiček pracovního prostředí a stav baterie.
Veškerá data je možné zobrazit v režimu jednoho nářadí, případně je možné vybrat více nářadí najednou
a porovnat je mezi sebou, a to v časové ose od zobrazení jednotlivých hodin v rámci dne až po zobrazení
jednotlivých měsíců v daném roce.
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Pracovní efektivita brusky je znázorněna na následujícím obrázku, kde jsou porovnány dvě brusky GAQ 818-230BX
v rámci dubna 2016.

Shrnutí vlastností systému
▪

Nářadí je pod supervizí po celý čas.

▪

Dostupnost všech pracovních dat.

▪

Plná kontrola pneumatického nářadí a pracovního procesu.

▪

Doporučení, jak dosáhnout optimálních parametrů.

▪

Doporučení vhodného nářadí pro daný proces.

▪

Porovnání nářadí, porovnání pracovníků.

▪

Průběžná kontrola stavu nářadí.

▪

Pomoc při dosahování optimální efektivity, rychlosti broušení a zatížení.

▪

Kontrola servisních intervalů a nákladů na údržbu.

▪

Sledování pracovních hodin.

▪

Plný přístup ke spotřebě stlačeného vzduchu pro lepší plánování výroby.

▪

Úspora energie a nákladů.
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Nářadí vybavené technologií DIQ - technická data a parametry
Typ
GAQ 812-190BX GAQ 815-190BX GAQ 818-190BX GAQ 823-190BX
Obj. č.
6061275E
6061275F
6061275G
6061275H
Provedení
páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky (chod naprázdno)
min-1
11900
9850
8350
6650
Výkon
kW
1,9
Spotřeba vzduchu (při max. výkonu)
m3/min
2,2
Spotřeba vzduchu (chod naprázdno)
m3/min
1
Světlost přívodní hadice
mm
JS 16 / 5/8"
Vnější ∅ kotouče
mm
125
150
180
230
Vnitřní ∅ kotouče
mm
22,23
Max. šířka kotouče
mm
6
6
8
8
Šířka rozbrušovacího kotouče
mm
1; 1,6; 2,0
1; 1,6; 2,0
2,5; 3,2
2,5; 3,2
Max. obvodová rychlost
m/s
80
Max. hloubka řezu
mm
30,5
43
58
83
Hmotnost
kg
3,1
3,1
3,3
3,6
Napojení vzduchu
G ½" vnitřní
Max. provozní tlak
bar
max. 6,3
Akustický tlak LpA podle ČSN EN ISO 15744
dB
90 (nejistota měření 3 dB)
Akustický tlak LwA podle ČSN EN ISO 15744
dB
101 (nejistota měření 3 dB)
Vibrace podle ČSN EN ISO 28927-1
m/s2 2,8 (nejistota měření 0,9 m/s ) 2,3 (nejistota měření 0,8 m/s ) 2,9 (nejistota měření 1 m/s ) 3,7 (nejistota měření 1,2 m/s )
2

Typ
Obj. č.
Provedení
Otáčky (chod naprázdno)
Výkon
Spotřeba vzduchu (při max. výkonu)
Spotřeba vzduchu (chod naprázdno)
Světlost přívodní hadice
Vnější ∅ kotouče
Vnitřní ∅ kotouče

Max. šířka kotouče
Šířka rozbrušovacího kotouče
Max. obvodová rychlost
Max. hloubka řezu
Hmotnost
Napojení vzduchu
Max. provozní tlak
Akustický tlak LpA podle ČSN EN ISO 15744
Akustický tlak LwA podle ČSN EN ISO 15744
Vibrace podle ČSN EN ISO 28927-1

2

2

GAQ 818-250BX
6060970D
min-1
kW
m3/min
m3/min
mm
mm
mm

mm
mm
m/s
mm
kg
bar
dB
dB
m/s2

GAQ 823-250BX
6060971D
S krytem pro Flex kotouče
6640
8500
2,5
2,6
2,9
1,3
1,5
JS 16 / 5/8"
180
230
22,23
8
2,5; 3,2
80
54
79
4,4
4,7
G ½" vnitřní
max. 6,3
91,5 (nejistota měření 3 dB)
87 (nejistota měření 3 dB)
102,5 (nejistota měření 3 dB)
98 (nejistota měření 3 dB)
1,6 (nejistota měření 0,6 m/s2 )
4,2 (nejistota měření 1,4 m/s2 )

Pozn.: Brusky řad GAQ konstrukčně vycházejí z brusek řady GA 1,9 kW - 2,5 kW.
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2

Verze licence software
Nabízíme dvě úrovně přístupu do DIQ aplikace. Základní verze „Basic“ má omezené možnosti vizualizace
a zpracování dat. Rozšířená verze „Master“ má plný přístup na všechny dostupné funkce.
Následující tabulka ukazuje možnosti aplikace a přiřazení k úrovni přístupu.

Jazykové nastavení aplikace:
Jsou připraveny tři jazykové provedení, jednoduše přepínatelné i za chodu programu:
čeština / angličtina / němčina
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Cloudové uložiště:
Pro přenos dat z brusek na cloudové úložiště je nutné vytvořit IQRF síť.
Data se z brusek bezdrátově přenášejí na gateway, která je implementovaná v LAN síti s přístupem na internet.
Při požadavku na přenos dat z brusek se automaticky přenesou na cloudové úložiště.
Zařízení GW-ETH-02A (72D)
Zařízení určené pro přenos dat z brusky do Cloudu.

Krytování GW-ETH-02A (72D) IP54
Krabice pro zvýšení krytí gateway do průmyslových prostor.
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