
  

Modulele RFID STILL 

 

DETECTORUL RFID STILL 

DETECTORUL RFID STILL asigură înregistrarea datelor cu privire la marfa existentă, 

în funcţie de conexiuni logice privind parametri de stare (înălţime de ridicare, distanţa 

între centrele de greutate etc.) ai utilajului de transport în incintă şi localizarea acestuia. 

În acest sens este recomandabilă identificarea mărfurilor la intrarea acestora (respectiv la 

începerea operaţiunii de înregistrare a datelor privitoare la acestea) prin intermediul 

metodelor convenţionale (cod de bare etc.) şi transmiterea rezultatelor către sistemul de 

management al materialelor (MMS). 

La final se ajunge la o înregistrare permanentă a mărfurilor prin urmărirea poziţiei 

utilajului de transport în incintă. Modulele RFID sunt montate pe întreaga suprafaţă a 

podelei halei, astfel încât utilajul, prin intermediul antenei încorporate, să poată transmite 

constant către sistemul MMS informaţii privind propria poziţionare. În cazul în care are 

loc o depozitare de marfă, senzorii de detectare a înălţimii de ridicare asigură 

comunicarea înălţimii de depozitare (= înălţimea raftului sau similar), în timp ce un alt 

senzor (măsurarea distanţei între centrele de greutate) stabileşte dacă marfa a fost 

realmente transferată. Acest principiu funcţionează în acelaşi fel şi în cazul proceselor de 

descărcare. Sistemul MMS primeşte informaţii cu privire la spaţiul de depozitare în care 

marfa a fost livrată. 

Condiţia esenţială pentru desfăşurarea fără probleme a întregului proces este executarea 

procedurilor de încărcare - descărcare numai cu utilaje de transport în incintă dotate cu 

DETECTOR RFID. 

NAVIGATOR RFID STILL 

Modulul NAVIGATOR utilizează informaţiile disponibile în DETECTOR cu privire la 

poziţia utilajului de transport în incintă şi le combină de ex. cu destinaţiile indicate de 

sistemul MMS-i, precum şi cu harta locaţiei, salvată deja în memorie, toate acestea pentru 

elaborarea indicaţiilor de deplasare. 

Acest sistem oferă următoarele avantaje: 

- utilizare optimă a flotei prin intermediul traseelor scurte 

- deplasări controlate către punctele de încărcare / descărcare 

- perioadă minimă de familiarizare pentru angajaţii detaşaţi din alte locaţii 

- Evaluare a productivităţii operatorilor prin compararea timpilor de parcurs standard cu 

cei efectiv realizaţi 

STILL-RFID-SAFETY 

Modulul STILL-RFID SAFETY face posibilă iniţierea unei acţiuni în utilaj, în funcţie de 

poziţia acestuia, fără a fi necesară intervenţia operatorului. 

Un exemplu este oferit în imagine - reducerea vitezei maxime la 10 km/h înainte de 

trecerea prin uşă, după parcurgerea zonei de amplasare a RFID A şi B. La ieşirea prin uşă 

şi traversarea în ordine inversă a zonei de amplasare a RFID viteza maximă este readusă 

la valorile normale. În caz de necesitate sistemul STILL-RFID Safety cuplează toate 

lămpile sistemului electric suplimentar, precum şi claxonul şi sistemul de monitorizare al 

înălţimii de ridicare permise. 



 
STILL-RFID-INTERFACE 

Modulul INTERFACE este denumirea comercială a sistemului responsabil pentru 

realizarea conexiunilor cu utilajul, respectiv cu WMSen, ale cărui funcţii sunt descrise în 

cadrul prezentării modulelor anterioare. 

Cum functioneaza?  
Cu ajutorul aşa numitelor RFID care sunt amplasate în sol la intervale regulate, de 

aproximativ un metru, utilajele pot fi localizate şi controlate prin intermediul tehnologiei 

RFID, iar pe baza acestor rezultate poate fi optimizată desfăşurarea activităţilor. 

În momentul intrării în acţiune a detectorului RFID, sistemul de măsurare a înălţimii, 

integrat în stivuitor, înregistrează înălţimea paleţilor suprapuşi. Prin intermediul 

sistemului de comunicare RFID se asigură deschiderea unor noi fronturi de lucru. Astfel 

noua tehnică ajunge să completeze instrumente deja existente, cum ar fi sistemul de 

gestionare al depozitului şi sistemul de dirijare a paleţilor (LVS şi SLS), aducând un plus 

de valoare adăugată pentru clienţi. Prin utilizarea sistemului CAN-Bus, cu care sunt 

dotate stivuitoarele , sunt acoperite toate posibilităţile de localizare. Informaţiile cu 

privire la înălţime, sarcină, viteză, acţionare hidraulică şi alţi parametri al utilajului vor fi 

disponibile pe viitor prin intermediul unui protocol CAN-Bus specific. Acest lucru va 

avea un efect direct asupra situaţiei concrete din depozit: în intersecţii, aşadar în punctele 

cu unde există un pericol potenţial, viteza utilajului se va reduce, iar după depăşirea 

intersecţiei viteza va fi mărită din nou. 

Şi în spaţiile strâmte are loc o reducere automată a vitezei. Controlul direcţiei de mers 

asigură evitarea anumitor perimetre - în cazul în care utilajul se îndreaptă în direcţia 

respectivă, sistemul poate comanda oprirea acestuia. Astfel pot fi monitorizate şi căile de 

acces cu un singur sens de circulaţie. Per total se poate vorbi despre un câştig însemnat în 

ceea ce priveşte siguranţa 

 


