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• Detecção da posição da ferramenta nos eixos x, y, z

• Início de ciclo automático ou fim de ciclo a partir da posição da ferramenta

• Kit para chaves SCS Concept Freedom

• Kit para ferramentas elétricas

• Software ATC  

• Interface com VPG+ (guia de produção visual)

• Configuração flexível da posição dos receptores de acordo com a área de trabalho

• Auto-aprendizagem da posição de trabalho para configuração do Sistema

Be
ne

fíc
ios • Orientação do operador

• Conformidade com a Indústria 4.0: Integração com o SCS Concept e sistemas de software do cliente

• Procedimento de montagem de prova de erro com VPG+
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• Resolução espacial: 1 cm

• Alcance: 10 m

• Número máximo de receptores: 16

FPS - Sistema de Posicionamento Freedom 
Sistemas ultra-sônicos com transmissores e receptores que identificam a posição 
da ferramenta em uma estação de montagem.

Auto-aprendizagem das 
posições de trabalho para a 

configuração do sistema

As coordenadas 3D da ferramenta são usadas pelo software ATC 
ou VPG+ para localizar a ferramenta e orientar o operador 

na operação de montagem correta.



  VPG+ ou ATC

Sistema de Posicionamento 
com chaves SCS Concept  
  O transmissor é conectado com a placa eletrônica da 
       chave SCS e se comunica diretamente com o software 
       VPG+ ou ATC.
  VPG+ e ATC executam ações com base na posição da 
       chave na estação de montagem.
  Se o berço da chave também for uma posição de 
       trabalho, o final de ciclo será considerado somente 
       quando o operador depositar a chave no berço.

  Sistema do Cliente

MiWi sistema para apertadeiras e rebitadores
  Transmissor montado na ferramenta, utilizando a mesma fonte de alimentação do equipamento 
  Transmissor se comunica com o sistema via WiFi 
  O sistema de posicionamento fornece o espaço coordenado para o software SCS ou para o sistema 
       do cliente, que pode executar ações com base na posição da ferramenta


