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NAJLEPSZYCH  TECHNOLOGII   
konserwacji linii  produkcyjnych

Przemysł coraz częściej korzysta  z rozwiązań cyfrowych. 
Wiele technologii instalowanych na liniach produkcyjnych 
zapewnia operatorom wygodę  i wydajność pracy.  
Te udoskonalenia szczególnie rewolucjonizują czynności 
konserwacyjne, ponieważ zapewniają wszystkie narzędzia, 
które pozwalają ograniczyć liczbę działań naprawczych  
czy zapobiegawczych i dążyć do konserwacji. 
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REAKTYWNA
 Interwencja   
w przypadku  

wystąpienia usterki

 Interwencja 
zgodnie   

z harmonogramem

PLANOWANA
Wczesna interwencja 
zgodnie z analizami 

danych czujnika

PREDYKCYJNA

L IN IE  PRODUKCYJNE 
PR ZECHODZ Ą   REWO LU C J Ę !

83% 78%

INTERFEJSY 
HMI ZDALNEJ 

KONSERWACJI – 
CMMS DRUKOWANIE 

3D 
RZECZYWISTOŚĆ 

ROZSZERZONA 

34% 30%

Wiele firm twierdzi, że już korzystało  
z tych nowych technologii:

PREDYKCYJNA

49%
REAKTYWNA 

78%
PLANOWANA

91%

Jaki jest postęp migracji 
w kierunku konserwacji predykcyjnej?

Postęp jest wolniejszy niż przewidywano. 32% firm podaje dwa powody: 
Zwrot z inwestycji do 5 lat i brak wykwalifikowanych pracowników.

AI – SZTUCZNA 
INTELIGECJA
AI staje się coraz bardziej integralną 
częścią linii produkcyjnych. Jej algorytmy 
umożliwiają konserwację predykcyjną, 
analizując strumienie danych przesyłane 
przez różnego rodzaju czujniki. To pozwala 
przewidywać awarie przed ich faktycznym 
wystąpieniem. 
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Odgrywa ona również znaczącą 
rolę w usprawnianiu procesów 
produkcyjnych.

IOT – INTERNET RZECZY
IoT jest obecnie powszechnie wykorzystywany 
w przemyśle, zwłaszcza na liniach produkcyjnych. 
Zapewnia wydajną łączność  o niskim zużyciu 
energii, umożliwiającą przesyłanie strumieni 
danych do inteligentnych systemów.
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COBOTY – ROBOTY 
WSPÓŁPRACUJĄCE
Dotychczas roboty produkcyjne były zmuszone do 
samodzielnej pracy w klatkach. Obecnie roboty wychodzą 
z klatek, aby współpracować z operatorami. Radzą sobie 
z trudnymi lub niemożliwymi do wykonania dla ludzi zadaniami.
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DRUK 3D  
W PROCESIE PRODUKCJI
Drukowanie 3D jest obecnie wykorzystywane  
w 90% prototypowania. Pomimo wielu ograniczeń 
(prędkości, wydajności produkcyjnej i kosztów 
maszyn), druk 3D zyskuje coraz większe 
zainteresowanie w przemyśle  i aeronautyce  
ze względu na możliwość wytwarzania lekkich 
części i znaczne ograniczenie strat materiałów.
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RZECZYWISTOŚĆ 
ROZSZERZONA

„BIG DATA” 
I CHMURY 
OBLICZENIOWE
Powyższe technologie cyfrowe 
generują ogromną ilość danych. 
Aby zapewnić wydajną pracę fabryk 
przyszłości, wymagana jest możliwość 
natychmiastowego zapisu i odczytu tych 
danych. Umożliwiają to rozwiązania „big 
data” i chmury obliczeniowe.
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HMI – INTERFEJS 
OBSŁUGI MASZYN
Integracja Internetu w przemyśle umożliwia 
zdalne monitorowanie i wyświetlanie 
parametrów linii produkcyjnych. Interfejs HMI 
w środowisku przemysłowym 4.0 umożliwia 
wyświetlanie wydajności linii produkcyjnych 
w czasie rzeczywistym w celu przekazywania 
informacji operatorom.
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CMMS – KOMPUTEROWE  
SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
KONSERWACJĄ
Ta platforma programowa umożliwia pełne zarządzanie 
maszynami, analizę konserwacji reaktywnej, organizację 
działań zapobiegawczych, zarządzanie towarami  
i zakupami, a także raportowanie za pośrednictwem 
pulpitów nawigacyjnych  i statystyk, z uwzględnieniem 
realiów branży. Jest ona powiązana z AI i zapewnia  
dostęp do zarządzania prognostycznego.
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BIM – MODELOWANIE 
INFORMACJI O BUDYNKU 
Modelowanie 3D łańcuchów produkcyjnych zapewnia 
nieocenioną pomoc wizualną pracownikom działów 
konserwacji. Dzięki danym pochodzącym z czujników IoT 
modelowanie BIM zapewnia natychmiastowy podgląd 
stanu różnych elementów łańcucha produkcyjnego.
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Podobnie jak w przypadku kobotów, rzeczywistość 
rozszerzona – AR (lub rzeczywistość wirtualna – VR)  
będzie stopniowo wykorzystywana w przemyśle, 
aby zapewnić operatorom wizualne wsparcie w celu 
ograniczenia błędów produkcyjnych, zapewnienia  
pomocy  w szkoleniu i ułatwienia kontroli jakości.



Taśmy izolacyjne
Taśmy izolacyjne są trudnopalne, 
odporne na ścieranie i pomagają 
chronić przed kurzem, brudem, 
wilgocią, kwasami, promieniowaniem 
UV i rozpuszczalnikami.  
W RS znajdziesz szeroką gamę taśm  
do różnych zastosowań.

Środki ochrony 
indywidualnej
ŚOI zostały zaprojektowane w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i innym 
pracownikom za pomocą materiałów 
ochronnych lub odzieży jednorazowej, 
w zależności od zastosowania. W naszym 
asortymencie posiadamy odzież, obuwie 
i sprzęt od zaufanych marek.

Kable i przewody 
W RS znajdziesz szeroką gamę 
wysokiej jakości kabli i przewodów, 
takich jak kable sterownicze, kable 
Ethernet czy kable do urządzeń. 
Posiadamy wszystkie potrzebne 
akcesoria, od osłon termokurczliwych 
po opaski kablowe i inne produkty  
do ochrony kabli.

Przechowywanie 
i zestawy narzędzi
Niezależnie od tego, czy szukasz  
skrzynki, wózka czy szafki z narzędziami, 
mamy dla Ciebie wiele możliwości 
przechowywania narzędzi, w tym 
zestawów typowych do konserwacji. 
Zestawy te są niezbędne w procesach 
konserwacji reaktywnej, w których  
trzeba działać szybko. 

Pneumatyka, hydraulika 
i przeniesienie napędu
Posiadamy rozwiązania pneumatyczne, 
hydrauliczne i elektryczne dla wszystkich 
aspektów przenoszenia napędu. 
Niezależnie od tego, czy są to komponenty 
standardowe czy potrzebne do stworzenia 
i utrzymania specjalnie zbudowanego 
systemu, RS oferuje asortyment 
produktów wiodących marek.

Druk 3D
Drukarki 3D rewolucjonizują procesy 
produkcyjne, dostarczając rozwiązań 
technologicznych dla szybkiego 
prototypowania i wytwarzania 
addytywnego. Dzięki możliwości szybkiej 
realizacji projektów cyfrowych w postaci 
modeli 3D, technologia druku może być 
również wykorzystywana w programach 
konserwacji.
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Wykrywanie usterek w maszynach, które 
wymagają natychmiastowej naprawy  
w celu uniknięcia przestoju w produkcji

W przypadku konserwacji reaktywnej analiza przeprowadzana 
jest dopiero po wystąpieniu usterki. Może to prowadzić  
do znacznych przestojów, w zależności od rodzaju usterki, 
ponieważ mogą wystąpić trudności z jak najszybszym 
wykryciem problemu lub zamówienie części zamiennych 
może zająć bardzo dużo czasu.

Takie zdarzenie może wystąpić nawet w przypadku 
zaplanowania procesów konserwacji opartych na danych, 
pomimo wszystkich zastosowanych środków ostrożności. 
Żadne urządzenie nie jest odporne na przypadkową awarię 
części. Zasada mówi, że tylko 20% całkowitego czasu 
konserwacji należy poświęcić na konserwację reaktywną. 
W rzeczywistości zespoły nadal poświęcają na nią ok.  
35–45% czasu. Dzięki produktom w naszej ofercie możesz 
spać spokojnie, nawet w przypadku nieoczekiwanej awarii.
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Drukarki etykiet
Oznakowanie kabli i przewodów 
jest niezbędne do identyfikacji, 
instalacji i naprawy paneli 
sterowania elektrycznego, wiązek 
przewodów i systemów danych / 
telekomunikacyjnych. Nasz asortyment 
pomoże Ci w znalezieniu produktów 
odpowiednich do Twoich potrzeb.

HVAC i systemy 
zarządzania ciepłem
Przegrzanie jest jedną z głównych 
przyczyn wadliwego działania 
nowoczesnych urządzeń. W RS możesz 
znaleźć wszystko, co jest potrzebne do 
kontrolowania temperatury i jakości 
powietrza w budynku lub pojeździe. 

Zasilacze do montażu  
na szynie DIN
Zasilacze do montażu na szynie DIN są 
standardem w zakresie niezawodnego 
i wydajnego zasilania. Są one integralną 
częścią wielu obszarów zastosowań – 
takich jak budowa maszyn, automatyka 
przemysłowa, logistyka, przemysł 
samochodowy, przemysł procesowy 
i wiele innych.

Multimetry cyfrowe
Multimetr cyfrowy jest doskonałym 
narzędziem do testowania, 
diagnozowania i rozwiązywania 
problemów związanych z obwodami 
elektrycznymi, komponentami 
i urządzeniami. Oferujemy najnowsze, 
wysokiej jakości multimetry i akcesoria.
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Zapobieganie awariom  
zużywających się części i podzespołów

Rutynowe kontrole, pomiary i regulacje maszyn, wymiana 
oleju i smarów oraz podzespołów - to wszystko należy do 
programu konserwacji planowanej. Aby zapobiec przestojom, 
maszyny są konserwowane, a komponenty są prewencyjnie 
wymieniane w ustalonych odstępach czasu. 

Do zoptymalizowania tego procesu potrzebne są odpowiednie 
dane oparte na doświadczeniu, aby konserwacja nie była 
przeprowadzana zbyt późno lub zbyt wcześnie. Obecnie  
jest to najczęściej stosowany sposób wykonywania czynności 
operacyjnych. Metoda ta wymaga jednak regularnych 
przestojów, a ok. 30% z tych planowanych interwencji  
nie jest konieczna. PLC, HMI i komputery 

przemysłowe
Panele HMI mogą łączyć się z układami 
logicznymi sterowników PLC i wyświetlać 
je na ekranie w celu rozwiązywania 
problemów. Zawierają takie informacje, 
jak temperatura, ciśnienie, etapy procesu 
i liczba materiałów. Pokazują również 
precyzyjne poziomy w zbiornikach 
i dokładne pozycjonowanie maszyn.

Stacje lutownicze
Stacje lutownicze idealnie nadają 
się do lutowania przewodów 
tranzystorowych, przewodów lub 
podkładek na płytkach drukowanych 
(PCB). Są one często używane do 
prac produkcyjnych przy montażu 
elektronicznym, do wykonywania 
napraw i kompletnych instalacji.
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Kamery termowizyjne
Monitorowanie wydajności sprzętu  
za pomocą kamer termowizyjnych 
może zmniejszyć prawdopodobieństwo 
nieplanowanych przestojów 
spowodowanych awarią sprzętu. 
Obrazowanie termiczne jest doskonałe 
do wykrywania takiej awarii poprzez 
wskazywanie gorących i zimnych 
punktów w temperaturze powierzchni.

Przekaźniki czasowe
W przypadku sterowania prostymi 
sekwencjami czasowymi, przekaźniki 
czasowe są ekonomiczną alternatywą  
dla sterowników PLC.  
Wybierz odpowiedni przekaźnik  
czasowy dla swojej aplikacji  
z naszej szerokiej oferty.

Pomiary środowiskowe
Precyzyjne urządzenia do pomiarów 
środowiskowych dają możliwość 
wszechstronnego monitorowania 
zmieniających się warunków 
pogodowych, otoczenia i nie tylko. 
Oferujemy zaawansowany wybór 
dokładnych, niezawodnych zestawów 
do pomiarów środowiskowych, 
urządzeń i akcesoriów.

Czujniki zbliżeniowe
Czujniki zbliżeniowe są przeznaczone 
do wykrywania obecności i bliskości 
obiektu w zasięgu bez kontaktu 
fizycznego, przy użyciu dźwięku, 
światła, podczerwieni lub pola 
elektromagnetycznego. Zapoznaj się 
z naszą ofertą różnego typu czujników 
do wielu zastosowań.

Akwizycja  
i rejestracja danych
Przeglądaj naszą ofertę produktów  
do akwizycji danych, w tym mierników 
wykresów i technologii rejestracji 
danych od uznanych marek, takich  
jak Keysight Technologies, Lascar,  
ABB, Pico Technology i Gemini.

Urządzenia LoRa® 
LoRaWAN® jest protokołem LPWAN 
zaprojektowanym w celu podłączenia 

“rzeczy” zasilanych bateryjnie do 
Internetu w sieciach regionalnych, 
krajowych lub globalnych - wysoka 
wydajność, niskie zużycie energii 
łączność w przystępnej cenie.
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Długoterminowe, nowoczesne 
i zrównoważone rozwiązania,  
które pozwolą zaoszczędzić pieniądze

Wkraczamy w erę inteligentnych fabryk, w których konserwacja 
opiera się na danych. Konserwacja predykcyjna wykorzystuje 
dane historyczne i dane czasu rzeczywistego z różnych 
części Twojej działalności, aby przewidywać problemy,  
zanim się pojawią. Internet Rzeczy (IoT) i zintegrowane systemy 
umożliwiają wzajemne połączenie różnych zasobów i systemów, 
współpracę i udostępnianie, analizę i wykorzystanie danych. 
W zależności od złożoności sieci czujników analizę można 
również wesprzeć sztuczną inteligencją. 

Korzystanie z tak złożonej technologii wymaga wiedzy 
i inwestycji. Jest to jednak długoterminowe, nowoczesne 
i zrównoważone rozwiązanie, które może na dłuższą metę 
zaoszczędzić pieniądze, optymalizując budżet, unikając 
przestojów i ograniczając niepotrzebne interwencje.
Wykazano, że programy konserwacji predykcyjnej  
zmniejszają koszty konserwacji o 25% - 30%, redukują  
awarie o 70% - 75% oraz przestoje o 35% - 45%.
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Kamery  
termowizyjne RS PRO
Ręczne kamery termowizyjne umożliwiają 
wykrywanie energii cieplnej w czasie 
rzeczywistym. Do zastosowań 
serwisowych i konserwacyjnych.  
Odkryj gamę produktów RS PRO.

Multimetry RS PRO
Nasza szeroka gama przyrządów 
pomiarowych RS PRO obejmuje 
rozwiązania analogowe i cyfrowe. 
Każdy produkt został wybrany  
ze względu na wysoką jakość 
komponentów i precyzję.

Technologia  
czujników RS PRO
Szeroki wybór różnych technologii 
czujników, od indukcyjnych po 
pojemnościowe, od enkoderów 
obrotowych po czujniki wagowe. 

Zestawy narzędzi RS PRO
Sprawdź szeroki wybór zestawów  
i rozwiązań do przechowywania 
narzędzi RS PRO, które spełnią Twoje 
potrzeby, w tym zestawy serwisowe  
do komputerów PC, zestawy dla 
inżynierów i elektroników oraz  
zestawy narzędziowe do konserwacji.

Obudowy RS PRO
Produkty takie jak obudowy  
ogólnego użytku, obudowy DIN  
i szafy serwerowe chronią sprzęt 
techniczny i elektryczny. Odkryj 
szeroki asortyment RS PRO, aby 
znaleźć to, czego potrzebujesz.

Mierniki cęgowe RS PRO
Współczesne mierniki cęgowe oferują 
wiele funkcji pomiarowych, większą 
dokładność i specjalistyczne funkcje 
pomiarowe, jak również najbardziej 
podstawowe funkcje cyfrowego 
multimetru, takie jak możliwość  
pomiaru napięcia, ciągłości i rezystancji.

Konserwacja z RS PRO

Nasza marka RS PRO oferuje szeroką gamę rozwiązań, 
zarówno w zakresie konserwacji reaktywnej, planowanej, 
jak i predykcyjnej. Produkty RS PRO są audytowane 
zgodnie z wymagającymi normami  
międzynarodowymi, a ich trwałość jest  
testowana przez czołowych inżynierów.  
Poznaj efektywne rozwiązania  
do konserwacji z RS PRO.
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https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/?searchTerm=rs+pro&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/?searchTerm=rs+pro&r=f&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/mierniki-cegowe/?applied-dimensions=4291289799&cm_mmc=PL-PMKTG-_-PDF-_-MCC_133_0421_CE-_-effective-maintenance


Współpraca z 2 500 producentami.

Bezpłatna dostawa przy zamówieniu  
powyżej 250 zł netto.

Ponad 550 000 produktów
w ofercie dla potrzeb inżynierii.

Dostępność skalibrowanych  
wersji produktów. 

Jesteśmy w 32 krajach,  
dowiedz się więcej na rs-online.com.

Dostawa do 24h lub do 48h.

Korzyści z zakupów w RS:

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48 
02-672 Warszawa
Tel: 22 22 3 11 11
bok@rspoland.com
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