
Impressoras inovadoras têm seu 
tempo de lançamento reduzido graças 
à engenharia Open Core da Rexroth

Características de segurança e alta qualidade estão cada vez mais mudando os requisitos da impressão de rótulos. As gráficas 
têm que combinar diferentes métodos de impressão e conversão em processos alinhados e econômicos. Esta hibridização dos 
processos aumenta significativamente as demandas sobre o controle do processo. Através da Engenharia Open Core da 
Rexroth, os fabricantes agora podem acelerar a implementação destes desafiadores requisitos em seus conceitos: a Rexroth
oferece funções tecnológicas pré-programadas que os fabricantes precisam apenas parametrizar. Além disso, pela primeira 
vez, os fabricantes podem usar linguagens de programação de alto nível para criar funções de software com acesso 
aprimorado ao núcleo e integrar dispositivos inteligentes à automação da máquina.

Criando seus próprios aplicativos, os fabricantes podem integrar dispositivos inteligentes para finalidades como diagnóstico sem fio e suporte à operação de suas máquinas.

Novos graus de liberdade para funções individuais 
de software complementam controles de processo 
pré-programados.
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Com a Engenharia Open Core, a Rexroth aprimora o clássico 
programa PLC preenchendo a lacuna existente para mundo da 
tecnologia da informação. Neste contexto, a Interface Open 
Core, uma nova tecnologia de interface para sistemas de 
controle Rexroth, simplifica a integração de smartphones e 
tablets à automação. Agora os fabricantes podem criar seus 
próprios aplicativos para tirar vantagem de todas as funções 
destes dispositivos, para finalidades como diagnóstico sem 
fio ou suporte operacional de suas máquinas.

A nova tecnologia de interface dá aos fabricantes a 
oportunidade de programar funções de software em suas 
máquinas usando diversas linguagens de programação e, 
assim, realizar funções individuais com acesso aprimorado 
ao núcleo de controle. Impressoras, por exemplo, podem ser 
facilmente conectadas à rede da companhia. Assim, as 
gráficas podem usar padrões de comunicação e enviar 
definições de um trabalho de impressão de sua rede 
diretamente para a máquina usando, por exemplo, o 
consagrado Job Definition Format (JDF). Isto simplifica o 
processo de trabalho e aumenta a flexibilidade no caso de 
lotes menores. Além disso, os fabricantes podem, 
independentemente, programar controles de processo em 
linguagens de programação que tenham acesso aprimorado 
ao núcleo de controle em tempo real. Isto economiza tempo 
e assegura uma proteção ideal do know-how.

Através da Engenharia Open Core, a solução de sistema 
IndraMotion torna o processo mais rápido até mesmo para 
fabricantes que focam na programação clássica de PLC’s. 
Para isto, a Rexroth mapeou em software sua ampla 
experiência em aplicações com impressoras e processos 
alinhados. Funções tecnológicas aumentam a qualidade de 
processos de conversão e podem ser confortavelmente 
parametrizadas. Neste sentido, entre outras coisas, já 
integramos um controle de registro de alto desempenho à 
unidade de controle. Ele corrige até mesmo os menores erros 
de registro e, assim, reduz o desperdício de papel. Outro 
exemplo de função tecnológica é o controle de tensão do 
material, através do qual a Rexroth torna possível ter várias 
áreas de tensão de material independentes em uma máquina. 
Neste sentido, o controle regula com precisão as diferentes 
tensões do material de cada estação de impressão e 
conversão. Este regulador, especialmente desenvolvido para o 
desacoplamento das tensões, garante uma qualidade elevada 
e estável, mesmo para processos híbridos alinhados.

Na Hannover Messe 2013, a Rexroth foi premiada com o 
Hermes Award pela Engenharia Open Core, sendo assim a 
primeira companhia a receber este prêmio por uma solução 
baseada exclusivamente em software. O Hermes Award é um 
dos prêmios mais importantes concedidos para tecnologia e
inovação em todo o mundo.


