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YENI AKILLI ÇÖZÜMÜMÜZ – 
 ROBATECH KONTROL SISTEMI
Robatech, Kasım 2019’da «Easy and Smart Control» ile  Robatech 
kontrol sistemi konseptini piyasaya sürdü. Entegre hepsi bir ara-
da kontrol sistemi çözümümüz ile, tutkallama prosesiyle ilgili tüm 
fonksiyonlar birleştirildi: Kolay sistem entegrasyonu, merkezi kont-
rol, kullanım ve denetim.

En üst seviyede kullanıcı dostu

Basit ve doğrudan yapılandırılmış ürünler, bilindiği üzere kullanım kolaylığını arttırır. Dün-

ya çapında sıcak ve soğuk tutkal uygulama çözümlerinin lider üreticilerinden biri olan 

 Robatech AG de bunun her zaman bilincinde olarak; kendini pazarda ideal bir şekilde ka-

nıtlamış, uyumlu ve iyi düşünülmüş Robatech kontrol sistemi çözümünü piyasaya sundu. 

sistem ile, standartlaştırılmış kullanıcı arayüzü üzerinden tutkallama prosesinin tüm fonk-

siyonları merkezi olarak kontrol edilebilir ve denetlenebilir: Ana iletim sistemi, eritme cihazı 

veya bir mobil cihaz üzerinden. 

Kolay sistem entegrasyonu

Robatech kontrol sistemi makine üreticilerine çok sayıda avantaj sağlar. Eritme cihazına 

entegre edilmiş kompakt platform belirgin bir şekilde yerleştirilmiştir ve açık arayüzler ara-

cılığıyla belleği programlanabilir kontrolörlere rahatlıkla entegre edilebilir. Standartlaştırılmış 
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çok sayıdaki iletişim arayüzü, endüstriyel ağ sistemleri üzerinden hızlı sistem entegras-

yonunu kolaylaştırır. Hepsi de Robatech'in donanım ve yazılım bileşenlerinin mükemmel 

koordinasyonu sayesinde İsviçreli şirket tarafından puanlanabilir.

Esnek kullanıma sahip hepsi bir arada platformlar,

proses kontrolü, kalite kontrol, sistem ve bileşen/parça denetimi gibi sisteme entegre fonk-

siyonlar, endüstriyel tutkallama prosesine verimlilik ve şeffaflık getirmektedir. Operasyon 

ve performans verileri, örneğin, daha fazla sürdürülebilirlik ve üretimde verimlilik elde edil-

mesi için bakım sürelerinin planlamasını veya tutkal uygulama miktarlarının düzenlenmesini 

kolaylaştırır. Fonksiyon kapsamı «fabrika çıkışlı» olarak seçilebilir ve bu da her an hızlı ve 

kolayca geliştirilebilmesi için önemli bir avantajdır. Robatech kontrol sistemi çözümü, hepsi 

bir arada bir platform olarak «on-board»dur. 

Ayrıntılı bilgi için: www.robatech.com/easy-and-smart-control
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ROBATECH
Headquartered in Muri, Switzerland, the Robatech Group is a leading global manufacturer 

of innovative and sustainable adhesive application solutions for industrial hot melt and 

cold glue applications. Robatech has produced and supplied high-quality controls, appli-

cation heads, melting and dosing systems since 1975. Robatech representatives advise 

and support customers in 80 countries in a wide variety of industries around all questions 

and concerns regarding adhesive application and optimization of gluing processes.

www.robatech.com
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