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Sahip olduğumuz bilgi, piyasadaki başarımızı belirler. Doğru bilgi ise;
verilerin toplanıp, düzenlenmesi ve hazırlanması ile elde edilebilir.
Prensip olarak, bilginin hazırlanması süreci oldukça kolay görünür ve
aslında her birimizin normal bir iş günü boyunca yaptığı da tam olarak
budur. Günümüzde gittikçe daha fazla önem kazanan uygulama ise, bu
sürecin analog ve otomatik bir şekilde işleyişidir. Dahası: Rosendahl RIO
akıllı hat kontrol sistemi sayesinde artık mevcut verileri toplayıp-işleyip
sonuç çıkarmak zorunda değilsiniz, çünkü doğru bilgi RIO ile sizlere
sunulmaktadır.

Rosendahl Nextrom'un yeni üretim çözümlerine öncülük eden de budur.
Bu sistem ile “Akıllı Fabrika (Smart Factory)” artık gerçeğe dönüşüyor.

RIO (Rosendahl Integrated Operation System / Entegre İşletim Sistemi),
bu gereksinimleri tam olarak karşılayan ve bilgileri otomatik olarak
düzenleyerek, tek bir kaynaktan ulaşılabilir hale getiren bir sistemdir.

Böylelikle, üretiminiz ve proses hakkındaki tüm bilgiler otomatik olarak
toplanmakta, ayrıştırılmakta ve yerel bir depolama alanına veya isteğe
bağlı olarak bir bulut sistemine kaydedilerek analiz edilebilmektedir.
Sonrasında ise bu bilgiler raporlanır ve en son olarak da optimize edilir.
Örnek olarak; RIO Akıllı Hat Kontrol Sistemi’nde her bir makara kendi
verilerine doğrudan erişilebilen özel kimliğe (ID) sahip olmaktadır. Bu
makaraya tanımlanan kimlik üzerinden de; proses verileri, üretim süreci
ve hatta makine operatörü bilgilerine kadar tüm veriler okunabilmektedir.

Kısacası; üretim performansı, kalite raporları, makara protokolleri, hata
mesajları ve ilgili istatistikler, enerji tüketim raporları, OEE (Overall
Equipment Efficiency) figürleri vb. gibi hattınıza dair tüm bilgilere otoma-
tik olarak erişebilme avantajını sağlamaktadır. 

Ayrıca; tüketim ölçümü, ekstruder vida tanımlama ve ERP/MES sistem-
lerine entegrasyon gibi akıllı paket eklentileri de bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Rosendahl Nextrom web sitemizi ziyaret edebilirsi-
niz: 
www.rosendahlnextrom.com

Özellikleri:
• OEE, enerji, kalite ve makara protokolleri gibi kullanıma hazır raporlar
• Gerçek zamanlı ve geçmişe dönük veri toplama ve raporlama
• Excel® ve Word® eklentileriyle Microsoft Office® entegrasyonu
• Güvenli bulut ortamında veri depolama
• Mobil raporlama ve analiz
• MS PowerBI benzeri yazılım araçlarının kullanılabilirliği
• Herhangi bir zamanda ve yerde, herhangi bir mobil cihazdan veri ve
raporlara erişim

Sunduğu avantajlar:
• Üretim prosesiniz hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlar
• Farklı tesislerinizdeki farklı hatların verilerine erişim olanağı sunar
• Makaraların tam izlenebilirliğini sağlar
• Tüketim verileri üzerinden maliyet belirlenmesine olanak sağlar
• Ekipman ile ilgili olası bir verim kaybını tespit etmenize imkan sunar
• Optimizasyon potansiyelini tespit eder
• Hatlar, ürünler ve vardiyalar arasında OEE'yi kıyaslayabilir
• Kayıtlı bilgilerinizin değerini en üst seviyeye çıkartır

Rosendahl Akıllı Hat Kontrol Sistemi: RIO
RIO ile gerçek zamanlı olarak üretim prosesinizi takip edin.



Information determines our success on the market. And the right infor-
mation consists in collecting, organizing and preparing it on a regular
basis in order to subsequently draw conclusions and take the appropri-
ate measures. In principle, that sounds pretty easy. After all, each of
us already does that during a normal day at work. What is becoming
more and more important nowadays, though, is that this process func-
tion in an analogue and automated fashion. And even better: You no
longer have to retrieve the relevant information, since it is now made
available to you.
That is the new premise according to which Rosendahl Nextrom now
design their production solutions. The so-called “Smart Factory” is
already becoming a reality to them.
RIO (Rosendahl Integrated Operation System) is their solution that
meets precisely these requirements and automatically organizes and
makes information available.
Here, the information about your production is automatically collected,
aggregated, saved locally or optionally via a cloud, analyzed, reported
and lastly optimized. For instance, each reel produced has its own
special ID, which makes direct access to its data possible. From the
process parameters and production times all the way to the machine
operator, all the information about a reel can be read.

The advantage is that you can automatically access information about
production performance, quality reports, reel protocols, error message-
related statistics, energy reports, OEE figures etc.

In addition, smart package Add-ons for consumption measurement,
extruder screw identification marking and integration in ERP/MES-sys-
tems are available.
For further information please visit the website of Rosendahl Nextrom
www.rosendahlnextrom.com

Features:
• Ready to use reports e.g. OEE, energy, quality and reel protocols 
• Real-time and historical data trends and reports 
• Integration in Microsoft Office® via Excel® and Word® add-ins
• Data storage in a highly secure cloud environment
• Mobile reporting and analysis
• Ability to use 3rd party Software Tools e.g. MS PowerBI
• Plant data and reports directly to mobile devices anywhere, anytime
and from any device

Benefits:
• Get a comprehensive overview of plant processes
• Access to data of different lines from different facilities
• Complete traceability of the produced coils 
• Cost determination through consumption recording
• Expose equipment inefficiency
• Detect potential for optimization
• Compare OEE between lines, products, shifts, …
• Maximize the value of stored information

Rosendahl´s Smart line control system RIO
Get a complete overview of plant processes in real time.
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Rosendahl Nextrom tarafından geliştirilen RX 5 model ekstrüzyon kafası, fiber
optik kablo uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Ekstrüzyon prosesi sıra-
sında, tekrarlanabilir ve sabit kalitede ürün elde edilmesi, Rosendahl için temel
değerlerdir.
Rosendahl Nextrom RX 5 ekstrüzyon kafası, hem kuru hem de jel dolgulu fiber
tüp uygulamaları için en uygun hale getirilerek optimize edilmiştir. Kafanın mer-
kezlemesi hassas bir şekilde ayarlanabilirken, hava boşluğu kalmaksızın dolgu
yapabilen jel ünitesiyle birlikte sunulmaktadır. Prosesinize özel olarak uyarlan-
mış ve ayarlanmış jel iğnesi sayesinde, ekstrüzyon işlemi sırasında gereken
hassasiyet sağlanabilmektedir.
Fiber optik kablo sektöründeki gelişmeler, daha ince çaplı ürünlere olan talebin
her geçen gün arttığını göstermektedir. Ürün çapına bağlı olarak, söz konusu
ürünlerin et kalınlığı da azalmaktadır. Rosendahl Nextrom RX 5 ekstrüzyon kafa-
sı ile et kalınlığı 0,15mm ila 0,3mm arasındaki tüpler hassas bir şekilde üretile-
bilmekte ve 1000 m/dak'ya ulaşan hat hızlarında bile üründen beklenen tüm
özellikler sağlanabilmektedir.
Rosendahl Nextrom, RX 5 model kafa ile birlikte kullanılmak üzere, ısıtma böl-
gesi olan seyyar bir taşıma arabası ve kafanın sabitlenmesini kolaylaştıran yar-
dımcı ekipmanlar da geliştirmiştir. Bu sayede, ürünün merkezlenmesi ve kafanın
sabit konumda tutulması daha kolay hale gelmektedir.
RX 5, operasyonel kullanımının son derece kolay olmasının yanı sıra, güvenilir-
liğini de kanıtlamıştır. Loose tüp hattımızı ve RX 5 model ekstrüzyon kafasını,
Pischelsdorf / Avusturya'da bulunan Teknoloji Merkezi’mizi ziyaret ederek, üre-
tim esnasında da canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, gerekli malzemelerinizi
getirmeniz halinde, kendi malzemelerinizle de test üretimi yapabileceğiniz bir
loose tüp hattı sizler için Rosendahl Nextrom laboratuarında bulunmaktadır. 

Rosendahl, Loose Tüp üretimi için 
RX 5 model ekstrüzyon kafasını geliştirdi

Rosendahl Nextrom’s RX 5 crosshead is spe-

cially developed for fiber optic cable applica-

tions. During the extrusion process, a high

degree of reproducibility and constant prod-

uct replication are core values for Rosendahl. 

The Rosendahl Nextrom RX 5 crosshead

with linear guiding is optimized for secondary

coating lines. This works for both dry as well

as for jelly-filled applications. It is comprised

of a fine-tuning centering unit and a jelly unit

for bubble-free jelly filling. The specially cus-

tomized and adjusted needle supports the

required precision during the extrusion

process. 

The loose tube trend shows that small-sized

products are more and more in demand. And

smaller products require a thinner wall thick-

ness. With a wall thickness of 0.15 to 0.3

mm, the RX 5 crosshead meets the targets

with precision. Even at geared line speeds of

up to 1000 m/min, the product keeps its

shape and required properties. 

Rosendahl Nextrom has developed additional

tools, like the trolley with a heating zone and

special crosshead fixing. This supports prod-

uct centricity and keeps the crosshead fixed

at the same position. 

The crosshead unit is easy to handle and

has proven its reliability. If you wish to see a

real-life example, please visit the company in

Pischelsdorf, Austria. At the local Technology

Center, the loose tube line is available to be

observed during production and interested

parties can bring along their local material

and individual recipe for tests on Rosendahl

Nextrom‘s laboratory line.  

Rosendahl improves their crosshead 
RX 5 for Loose Tube production




