
Nowy wymiar etykietowania

Elektroniczne etykiety
dla magazynów i produkcji - Przemysł 4.0 z troniTAG 



Przemysł 4.0 z troniTAG

Przemysł 4.0 coraz częściej przenosi się do magazynów i 
przedsiębiorstw produkcyjnych - procesy stają się połąc-
zone w jedną sieć, informacje przekazane są w przejrzysty 
sposób a pracownicy otrzymują wsparcie techniczne.  

troniTAG towarzyszy Ci we wprowadzeniu nowoczesnych 
technik komunikacyjnych i informacyjnych do Przemysłu 
4.0. Przy pomocy elektronicznych etykiet maszyny oraz 
skrzynie mogą zostać dowolnie oznakowane. W ten sposób 
zapewnisz maksymalną przejrzystość i wydajność.  



Cyfryzacja znajduje coraz większe zastosowanie szczególnie przy  
oznaczaniu skrzyń. Tak zwana „obiegówka“, dokumentująca poszczególne 
procesy produkcyjne staje się cyfrowa.  
Skrzynie mogą być przyporządkowane do konkretnych zleceń a wskazówki 
klientów wyróżnione na etykiecie. Na elektronicznej etykiecie można 
również przedstawić zawartość skrzyni. 

Elektroniczne karty obiegowe





Pozostałe możliwości zastosowania cyfrowych etykiet w produkcji

•  oznaczenie miejsc magazynowych wraz z informacjami o produkcie i 
stanie magazynowym

•  komunikaty o stanie maszyn
• tablice informacyjne dla personelu na miejscu pracy
• raporty z postępów produkcji



BL15 BL21 BL29 BL27 BL42 BL58 BL75

Zalety:

• ułatwienie procesów produkcji
 
• zwiększona przejrzystość informacji

dla Twoich pracowników
 
• centralne sterowanie informacjami
 
• wprowadzanie danych w ułamku sekundy
 
• natychmiastowe informacje o błędach lub 

zakłóceniach w procesie produkcyjnym
 
• obniżone koszty oznaczania miejsc 

agazynowych z informacją o produkcie i 
stanie magazynowych 

W asortymencie posiadamy  
następujące wielkości etykiet: 
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Etykieta
Wizualizacje informacji o produk-
cie i zleceniu oraz komunikacja 
z transmiterem. Wizualizację 
na wyświetlaczu projektuje się 
dowolnie w programie Template 
Designer.  
Można przedstawić następu-
jące informacje: dane dotyczące 
produktu, status zlecenia, infor-
macje dotyczące procesu produk-
cyjnego, informacje o materiale, 
grafiki, stan techniczny, itd.

ESL Software
Oprogramowanie ESL łączy sys-
tem ESL z systemem centralnym 
oraz przekazuje je do transmitera.

Serwer ESL
Serwer ESL służy do pobierania 
informacji systemowych (status 
etykiety i baterii, produkt powią-
zany z daną etykietą, itd.).  
Dzięki temu cały system posiada 
funkcję samokontroli i informuje 
o ewentualnych problemach.
 
Transmiter
Transmiter wysyła informacje do 
etykiet i rozpoznaje status baterii, 
odbiera ewentualne komunikaty 
o błędach i aktywności sieci. 

Informacje techniczne:



Skontaktuj się z nami:

troniTAG jako towarzysz dla Przemysłu 4.0

troniTAG oferuje elektroniczne etykiety z zaawansowaną 
technologią LG Innotek i integrację w magazynie i pro-
dukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w cyfrowym 
oznaczaniu, jesteśmy partnerem godnym zaufania. 

 troniTAG GmbH 
 Im Geer 15
 D-46419 Isselburg
 

 +48 (0) 63 240 35 04

 info.pl@tronitag.com

 www.tronitag.com/pl 


