
Dulapurile Eldon implicate in metoda 
olandeză de măsurare a eficacităţii 
globale a echipamentelor (OEE),
împreună cu compania Hellebrekers
Aflaţi mai multe despre procesul de producţie cu ajutorul soluţiilor industriale 
Eldon implementate la nivelul liniei de producţie.

Industria producţiei olandeze duce în prezent o luptă pentru a-şi menţine şi consolida 
poziţia competitivă faţă de concurenţii săi internaţionali. Inovaţiile precum automatizarea 
continuă a proceselor, digitalizarea datelor de producţie şi introducerea de roboţi sunt 
toate parte ale unui proces ireversibil, cunoscut sub denumirea de Industrie modernă sau 
Industrie 4.0. 

Automatizare industrială de la Hellebrekers

Departamentul de automatizare industrială face parte din Hellebrekers Technieken B.V. 
Aceştia şi-au dobândit renumele prin conceperea şi implementarea de soluţii în procesul 
industrial de automatizare. Domeniile esenţiale de competenţă includ tehnologia 
sistemelor de comandă PLC, a sistemelor de vizualizare SCADA şi a sistemelor de 
control al schimbărilor climatice. Serviciile companiei includ, de asemenea, proiectarea, 
construcţia şi cablarea pe teren a tablourilor de comandă industriale care îndeplinesc 
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cele mai cele mai recente standarde. Numărul mare de ani de experienţă în procesul de 
automatizare industrială a contribuit la dezvoltarea unui pachet de software modular, fără 
licenţă MES, cunoscut sub denumirea de Visual Link.

Soluţia completă OEE din partea Eldon şi Hellebrekers

Soluţia industrială Eldon pentru dulapuri aduce o contribuţie importantă aplicaţiei oferite 
de Hellebrekers pentru Eficacitatea globală a echipamentelor (OEE), aplicaţie care este 
inclusă în modulul de software Visual Analytics. Soluţia pentru a obţine o cifră OEE validă 
provine din instalarea senzorilor în punctele critice pe parcursul liniei de producţie. Aceşti 
senzori sunt conectaţi la un PLC care, împreună cu alte câteva componente, sunt 
instalate pe dulapul Eldon seria MPGS.

Spre exemplu, măsurătorile pentru numărul de lovituri, numărul de emisii reziduale şi de 
ieşiri sunt realizate în linie şi sunt conectate între ele. O legătură directă între PLC-ul 
pentru linia de producţie şi PLC-ul instalat pe dulapul Eldon asigură vizualizarea şi 
investigarea defectelor care cauzează perioade de nefuncţionare. Dulapul Eldon este 
poziţionat în aşa fel încât permite unui operator de pe linia de producţie să repartizeze 
defectele în mod direct, prin utilizarea unui PC cu ecran tactil integrat de 19 inchi. 
Aceasta este unica modalitate prin care cifra OEE calculată este actualizată şi permite 
planificării producţiei să fie legată de cifrele concrete de producţie. Întreţinerea preventivă 
poate fi asigurată prin identificarea defectelor frecvente înainte de apariţia lor, pentru a 
evita perioadele de nefuncţionare îndelungate.  

Industria inteligentă constă în software inteligent, care se traduce prin Visual 
Link

Link acţionează ca un strat transparent, ce leagă perfect mediul dumneavoastră de birou 
de mediul de producţie şi care vă permite să simplificaţi procesele de producţie şi să 
înregistraţi cantităţi vaste de date de producţie, în scopul unei analize extinse. Software-ul 
vă permite să obţineţi o mai bună înţelegere a capacităţii echipamentului dumneavoastră 
de producţie, să reduceţi costurile inutile datorate defecţiunilor şi întreţinerii şi să reduceţi 
în mod sistematic costurile globale de producţie. Pachetul include trei module standard: 
Visual Control, Visual Performance şi Visual Analytics. Deşi modulele sunt interconectate, 
acestea pot fi implementate pe etape.

„Compania Eldon este flexibilă, poate să asigure proiectul serviciilor de perforare în 
câteva zile în Centrul de Personalizare Expres şi vă oferă întotdeauna cea mai potrivită 
soluţie tehnică pentru un rezultat tehnic bun.”, a afirmat Jan Willem Jonker, Manager 
industrial la Hellebrekers.  

„Ambele companii au o istorie lungă de colaborare, iar acest lucru conduce la înţelegerea 
corectă a nevoilor clienţilor şi la oferirea unei soluţii complete şi rapide din partea noastră.” 
Olaf Schilte, Manager contabil la Eldon.

Proiecte de succes: AUTOMATIZAREA PROCESELOR

ELDON PROIECTE DE SUCCES – AUTOMATIZAREA PROCESELOR; HELLEBREKERS. RO. 01.05.2016.
© Eldon Holding AB. All rights reserved.

www.eldon.com


