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KEBA AG expert na řízení i HMI 
v průmyslu zpracování plastů  
a robotice
K ePlast i5000 nyní s Linuxem, rychlým 

Time-to-Marketem a nejvyšší ochra-
nou know-how

Platforma KePlast i5000 je spolehlivý, vy-
soce efektivní, high-end systém pro řízení 
různých druhů vstřikovacích lisů. Není pod-
statné, zda jde o stroj hydraulické, elektrické 
nebo hybridní koncepce. Rychlý procesor 
a maximální flexibilita i možnosti nastavení 
systému dovolují aplikaci dle individuálních 
požadavků a potřeb zákazníka.

Pokračování zvyšování výkonu KePlast 
i5000 je v přechodu na uživatelsky otevře-
nější operační systém Linux. KEBA AG také 
garantuje návratnost zákazníkovy investi-

ce tím, že na této platformě pokračuje vý-
voj dalších ještě rychlejších a výkonnějších 
aplikací, které budou mít nulové problémy 
v komunikaci procesor – senzor.

Rychlý Time-To-maRkeT
Zákazníci si mohou uživatelské rozhraní 

sami přizpůsobit v uživatelsky komfortním 
prostředí  KePlast.  Pro tyto účely byl vy-
vinutý Time-to-Market, přes nějž lze rychle 
doplnit standardní stabilní KePlast základ-
nu některou z již hotových sw nádstaveb. 
Platforma může být rovněž postupně rozší-
řena také o vysoce individuální zákaznické 
know-how, kterým knihovna nedisponuje. 

Samozřejmostí je také podpora implementa-
cí ovladačů zařízení jiných výrobců, využíva-
jících prostředí Linux. Jsou to např. připojení 
různých zařízení prostř. USB portů, speciální 
video a audio hardware, ale také integrace in-
ternetovských open-source databází. 

Nejvyšší možNá ochRaNa 
kNow-how

Uživatel může své vlastní knihovny tech-
nologických postupů jednoduše a rychle 
integrovat do firmwaru KePlast i5000. Vý-
robce lisu proto nemusí dále předávat své 
know-how další firmě, která provádí úpravy 

programu, což zajiš-
ťuje vysokou ochranu 
duševního vlastnictví 
podniku oproti zneu-
žití či zcizení. Vlastně 
vytvořené programo-
vé prvky nebo vlastní 
programy lze imple-
mentovat lehce bez 
pomoci třetích stran.

ReTRofiTy
KEBA AG má své 

zákazníky i mezi 
servisními firmami 
a koncovými uživateli 
plastikářských strojů. 

Vlekoucí se finanční krize a výhled pokračují-
cích hospodářských turbulencí mění uvažování 
plastikářských podniků, které začínají uvažovat 
o modernizacích stavající  výrobní základny, 
zejména pak italské provenience. Celá rodina 
systémů KePlast je plně k dispozici i  v oblas-
ti retrofitů, kdy prostřednictvím české dceřiné 
společnosti KESAT, a.s. a partnerských firem je 
konečným zákazníkům nabízeno provedení „na 
klíč“. Vstřikolisy jsou tak modernizovány (nejen 
řídicí systém a HMI, ale i měření poloh, příp. 
hydraulické součásti lisů) na moderní, výkon-
nější a provozně efektivnější výrobní zařízení.

kemoTioN imm haNdliNg
Součástí výrobních provozů jsou obvyk-

le i manipulátory pro odebírání výlisků 
ze vstřikolisů a jejich přeprava k další-
mu opracování. Pro tuto oblast vyvinula 
KEBA  AG  a na trhu již úspěšně prezen-
tuje koncept KeMotion IMM handling.

Řídicí systém lze použít jako lokalní, tj. 
pouze pro manipulátor, ale i jako centrální 
řízení pro manipulátor i dopravník, na který 
jsou výlisky po vyjmutí z lisu kladeny. Ko-
munikace s lisem (vysunutí, zasunutí formy; 
otevření centrálního krytu, kvalita výlisku 
atd.) probíhá přes rozhraní EUROMAP 67, 
integrovaném ve firmwaru KeMotion. HW 
i SW základna je dostatečně široká a výkonná 
tak, aby uspokojila i nejnáročnější uživatele.

PeRfekTNí PRovedeNí 
PovRchových úPRav s acf

Dalším z řady inovativních produktů společ-
nosti KEBA AG je aktivní kontaktní příruba 
– ACF.  Jak je patrno z obr. 4 jde o pneuma-
tickou manžetu se senzory a vlastním řízením. 
ACF zabezpečí 100% přesnost broušení nebo 
finálního leštění povrchů a je oblíbená např. 
u výrobců tuningových dílů v automobilovém 
průmyslu. ACF leští aktuálně i karoserie Audi 
Q7.  Dle provedení je možno pracovat v pro-
měnlivé výšce obráběného povrchu až do 100 
mm a konstantní přítlačné síle (vč. přechodu 
hran obrobku!) až 500 N, dostupná je široká 
škála komunikačních rozhraní.

Je samozřejmostí, že i řídicí systém pro ACF 
lze konfigurovat jako centrální řídicí jednotku.

Navštivte nás v naší expozici na MSV 
Brno 2012 ve dnech 10.–14. září 2012. 
Společnost KEBA AG vystavuje na stánku 
WKO Österreich, hala V, číslo stánku 99. 
Těšíme se na vás!
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Obr.1: KePlast i5000 je nyní na Linuxu ještě 
rychlejší díky Time-to-Market a vylepšené 
ochraně know-how

Obr. 2: Rodina KePlast

Obr. 3: Manipulátor 
na vstřikolisu  ENGEL

Obr. 4:  ACF při finálním leštění karoserie



Řízení pro každou aplikaci

Garance optimální konfi gurace - není podstatné, 
zda se jedná o hydraulické, elektrické nebo hyb-
ridní vstřikolisy. Nezáleží na tom, zda řízení plní 
low-end nebo high-end úlohy.

Dokonale splní vaše požadavky

Výkon systému volitelný dle potřeby a volně 
programovatelný HMI design umožňují vytvořit 
aplikace dle potřeb zákazníka.

Jednoduchost ovládání stojí vždy v popředí zájmu

Pro rychlé a intuitivní ovládání nabízíme nové 
multidotykové obrazovky a Easy - to - use software 
s integrovaným uživatelským rozhraním.

Lépe chráněné know - how

Díky SW základu, založeném na Linuxu, si můžete 
vlastní, specifi cké aplikace integrovat sami, bez 
potřeby zásahu třetí strany.

KePlast i5000
Optimalizovaná platforma řízení

KESAT a.s., Jiraskova 65, CZ-58601 Jihlava, Telefon: +42 56 730 9528, Fax: +42 56 731 0009, kesatcz@volny.cz

www.keba.com

Řízení strojů pro 
zpracování plastů 

spočívá v rychlosti a 
jednoduchosti


