
Szerelő és tesztkészülék tetőcsomagtartókhoz

Termék leírása

A tetőcsomagtartók esetében számos különböző összeszerelési folyamatot kell elvégezni. Ez a
berendezés három különböző gépjármű típus alkatrészeinek az összeszereléséhez és
teszteléséhez alkalmazható. Az összeszerelő és tesztelő berendezés lépésről-lépésre nyújt
útmutatást a kezelő számára a munkafolyamatokról, illetve magában foglal egy kamerás
vizsgálatot is a felszerelt alkatrészek ellenőrzéséhez, ezáltal a minden egyes tetőcsomagtartó a
tervezett minőségben szállítható le.

Felhasználási területek

Végösszereszerelés, minőségbiztosítás, gyártósori végtesztelés a termelés/gyártás területén.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

● Moduláris tesztasztal összeszerelő és teszdarab rögzítésekkel
- Elektromos magasságállítás
- Kombi állvány 3 gépjármű típushoz kialakítva
- Pneumatika, légpisztollyal a tisztításhoz

● Mérő-, tesztelő-, vezérlő- és tápelektronika „Maxi“ verzióban (a tesztasztal mögött elhelyezve)

Szoftver

● TST-WIN tesztrendszer
- Az összes beállítás és munkafolyamat menüvezérelt, szabadon programozható
- Széleskörű lehetőségek a tesztsorrend és a mérések vezérléséhez
- A teszteredmények megjelenítése amért értékek táblázata, és más grafikus felületek segítségével

● Az „Összeszerelés“ modul lehetővé teszi a kezelői utasítások és a szerszámokfigyelésének az
integrálását

● A „távoli karbantartás“ modul lehetővé teszi az ITronic szervizes szakember távoli hozzáférését
● A „MES“ modul magasszintű rendszeren keresztül teszi lehetővé a változat-függő tesztelést
● A vITronic-ot magában foglaló „ITDB“ modul lehetővé teszi amért adatok kiértékelését és

statisztikai feldolgozását
● A „Képfeldolgozás és kép dokumentálás“modul lehetővé teszi a kamerák használatát

Tesztelhető jellemzők

● Összeszerelési utasítások a kezelők számára az „Összeszerelő“ szoftvermodul segítségével
- A rögzítések, szigetelő alátétek és a rendszámvilágítás összeszereléséhez

● Képi ellenőrzés:
- A megfelelő összeszerelés és a rögzítések csatlakozása és a védőkupakok megléte
- A megfelelő rőgzítés hosszok (Változat felügyelet)
- A szigetelőkorongok megfelelő helyzete és a rendszámvilágítás felszereltsége (jelenlét ellenőrzés)

Beviteli- /Megjelenítő eszközök Méretek/Szállítás

● Billentyűzet
● Monitor
● Nyomógomb egység

● 1800x2250x1000 mm (SzxMxM)
● Tömeg: kb. 375 kg
● Emelőbakok villástargoncához

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● A végzett feladattól függően változik ● 443 6643
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