Dijital Fabrika.
Sonsuz olanaklar.
FASTSUITE Edition 2 ile üretiminize değer katın. Dijital Fabrika çözümleri için yeni kıyaslama
referansı mühendislik ile üretim arasındaki boşluğu kapatmaktadır. Bağımsız mimarisiyle
bu yazılım, yüksek seviyeli robot uygulamaları ve NC tezgahlarda işleme uygulamaları
konusuna açık ve net bir şekilde odaklanmaktadır.
Yerleşim belirleme ve kaynakları oluşturmadan proses otomasyonuna ve sanal işletmeye
almaya kadar yenilikçi, sezgiyle anlaşılır ve 3 Boyut odaklı bir şekilde bütün süreci kapsamaktadır.
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FASTSUITE Edition 2 - Endüstri 4.0 için hazır
Daha da fazla bireyselleştirilmiş ürünlere doğru gidişat, azalan miktarlarla birlikte artan ürün çeşitliliği
ihtiyacına neden olmaktadır. Bu da, oldukça esnek imalat süreçlerini ve birbirleriyle iletişim kurma
yeteneğine sahip olan ağa bağlı sistemleri gerekli kılmaktadır. Sanal fabrikaların ve tesis modellerinin,
gerçek üretim sistemlerini tam olarak yansıtmaları gerekmektedir.
FASTSUITE, sadece geometrik ve kinematik ortamı aksettirmemektedir, aynı zamanda mantıklı davranışı ve bireysel üretim birimlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Bir dijital ikiz veya “gölge fabrika”
yaratılmaktadır ve böylece de genelde katı prosesler, çevik ve kendi kendine organize olabilen
üretim birimleri haline dönüşebilir.
FASTSUITE, basit taşıma işlerinden kompleks üretim aşamalarına kadar olan her şey dahil olmak
üzere üretim süreçlerinin, fabrika tasarımlarının ve teknolojilerinin uygulanmalarını mümkün kılar.
Dijital Fabrika aygıtları – yani, planlama, offline programlama, simülasyon ve üretim proseslerin
optimizasyonu, hepsi FASTSUITE içinde bulunmaktadır. Bu aygıtlar, sezgisel desteklenmektedirler
ki, bu da üretimin verimli olmasını garanti eder.

FASTSUITE – “Dijital Fabrika”
gerekliliklerine doğru yanıt
FASTSUITE Edition 2, dijital fabrikayı yenilikçi bir işletim kavramıyla basitleştirmektedir.
Etkili komutlar ve otomasyon sayesinde, stratejiler ve optimum prosese yönelik kullanıcı
etkileşimi vasıtasıyla yüksek performans garanti edilmektedir. Diğer önemli noktalar,
robotik uygulamalar için etkili ve teknoloji spesifik programlama işlevleri ve aynı

Verimli Üretim süreçleri için
bir Uçtan Diğerine Destek

zamanda sistemin mutlak açıklığıdır. Veri alışverişi için endüstri standartlarını
ve optimize edilmiş bir veri iletimi kullanarak FASTSUITE Edition 2, kolayca
mevcut sistem ortamına entegre edilebilir ve bütün başlıca sistemlerle veri alı-

Proje Planlama Aşaması:

şverişini yapabilmektedir.

• Erişilebilirlik, fizibilite analizleri
• Yerleşim optimizasyonu

Kullanılan CAD veya PLM sistemleri her ne olurlarsa olsunlar FASTSUITE, her türlü

• Tool seçimi, fikstür optimizasyonu

mevcut sisteme standartlaştırılmış bağlantılar ve ara yüzler sayesinde çabucak

• Hızlıca Sunulan Öneriler

adapte edilebilmektedir. Kullanıma hazır olan FASTSUITE Edition 2 ürün grubuna
ilave olarak aynı zamanda CENIT de, şirketlerin kendi teknolojilerini FASTSUITE Edition 2
yazılım bileşenlerini esas alarak geliştirmelerine veya kendi OEM ürünlerini oluşturmalarına yardımcı olan Yazılım Geliştirme Kitini (SDK) sunmaktadır. CENIT, ayrıca 3üncü bir
opsiyon olarak bir yazılım ürünü geliştirmek amacıyla da işletime alınabilir.

Mühendislik Aşaması:
• Offline Programlama & Sanal Teach-in
• Robot Program Optimizasyonu
• Simülasyon
Üretim Aşaması:
• Sanal İşletmeye Alma
• Üretime Paralel Offline Modifikasyon
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Teknolojiler:

Modüler ve ölçeklenebilir

Punta Kaynağı

Yeni fonksiyonların esnek

Roller Hemming

geliştirilmesi

Ark Kaynağı
Yazılım Geliştirme

Lazer Kesim
Mastik uygulaması

Kiti:

Yapıştırma

API,

Perçinleme

CLI uyarlama,

ve diğerleri

Python

Kütüphaneler:

Veri ara yüzleri:

Üretim Bileşenleri:

CAD: CATIA, NX, STEP, JT, IGES,

Çeşitli Robotlar ve Makineler

Parasolid, SolidWorks, v.s.

Lojistik: taşıma malzemeleri,

Layoutlar: AML, PLM XML

paletler, transpaletler, v.s.

Proses data: İhtiyaca göre

Çevre Ekipmanları:

uyarlanmış Konfigürasyon

harici eksenler, Uç efektörler,

Tanımlayıcı PMI (JT)

tablalar, v.s.
Diğer: çitler, raflar, Binalar, v.s.
İnsan Modelleri, Yükleyici

Robotlar ve makinelere
özgü uygulamalar:
Bileşen kullanımı,
Layout tasarımı,
Otomasyon teknolojisi,
Proses koruma,
Offline programlama,
Sanal İşletmeye Alma

Emrinize amade kalifiye bir ekip!
FASTSUITE ürünlerinin en etkili şekilde kullanımlarını sağlamak amacıyla
CENIT, geniş bir yelpazede destek ve hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler;
gerek CENİT’te, gerekse müşterinin kendi tesislerinde verilmektedir. Bu
hizmetlerin sağlanmasındaki amaç, çözümlerimizi kullanarak maksimum
faydayı ve prodüktiviteyi sağlamaktır. Deneyimli uygulama danışmanlarımız,
kapsamlı Bilişim Teknolojileri ve çözüm bilgilerini dünya çağındaki çeşitli
üretim teknolojileri ve süreçleri için sanayiye özgü know-how ile birlikte
sunmaktadırlar.
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