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BPS- Binar Production System
Binar har varit verksam sedan 80-talet med att automatisera och e� ektivisera produktionsprocesser. Med dagens 
krav på e� ektiv enstyckstillverkning krävs en bra koppling mellan a� ärssystem (ERP) och människa/maskin. MES 
är en förkortning på Manufacturing Executing System, eller som vi enkelt säger: Stödsystem för e� ektiv produk-
tion. Binar erbjuder ett mycket fl exibelt och modulärt system som kan anpassas till alla typer av a� ärssystem och 
tillverkningsprocesser. Man kan se Binars lösningar som en förlängning av a� ärssystemet ner till fabriksgolvet där 
värdet skapas. 

En stor fördel med Binars lösningar är att det inte bara handlar om smarta mjukvarumoduler, utan även ett helt kon-
cept med smarta noder som kopplas samman i ett nätverk. Dessa noder utgör själva kopplingen mot tillverknings-
processen. Man behöver inte enbart gå via traditionella PLC:er för att e� ektivt styra och mäta processen. Resultatet 
är en framtidssäkrad lösning som kan byggas på i ett stort antal varianter. Kontakta Binar Elektronik för att få veta 
mer om hur vi kan hjälpa er att öka produktiviteten i just er process.
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MJUKVARUMODULER

HÅRDVARUMODULER

BPS POKA YOKE MANAGER

Kraftfullt konfi gurationsverktyg som används för att defi niera vad 
som skall hända på respektive station i produktionsprocessen. Det 
kan t.ex. handla om att ange artiklar och plockplats per station samt 
defi niera unika sekvenser för (t.ex. Pick to light) och takttider för var-
je variant. Systemet kommunicerar med Binars noder, men kan även 
kommunicera med Robotar och PLC:er.

BPS HARDWARE CONFIGURATOR 

Ett gemensamt konfi gurationsverktyg för alla Binars noder inom 
LP3xx-familjen. Konfi gurering sker med ”drag and drop” vilket ger en 
mycket snabb och enkel hantering även vid större installationer. Det 
rena enkla gränssnittet ger en god överblick och enkel hantering av 
hårdvaran.

Några av övriga programmoduler är:

 BPS SCHEDULE MANAGER 
 BPS ALARM CLIENT 
 BPS CALL MANAGER
 BPS VISUALISATION MANAGER
 BPS REPORT CLIENT 

 

Koppling mellan smarta programmoduler i Binars 
MES-system och noder i Controller Area Network ut-
görs av gateway LP30x. Den har hand om alla realtids-
funktioner och avlastar överordnad styrning. Systemet 
spänningsmatas via denna enhet. Den innehåller även 
övervakning och diagnostik på CAN-nätverket.

BiDisp3 är en smidig och kraftfull display för industri-
ell miljö. Med ljusstark och energie� ektiv LED-teknik 
visas text och grafi k. Displayen kan visa tecken i tre 
färger, röd, grön och orange.

Klar-, Andon- och Förbikopplingsenhet för Binars An-
don-system. Enheten är ett e� ektivt hjälpmedel som 
stödjer arbetssättet för Lean Production. Snabban-
slutningarna ger även enkel och fl exibel installation.


