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Pojďme spolu vymýšlet chytré věci

případová studie

Smart
Steering unit
Investor: SMART-TEC s.r.o.
Výrobce: SMART-TEC s.r.o.

| Zadání:
Vyvinout sloupek řízení s ohledem na maximální
komfort obsluhy, s co možná nejmenšími nároky na
zástavbu,aby bylo možné umístit sloupek prakticky do
každého stroje s kabinou i plošinou. A zároveň musí
splňovat i ty nejnáročnější požadavky evropských
norem.
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|	Řešení:
Společností SMART-TEC s.r.o. byl vyvinut sloupek řízení Smart
Steering Unit, který jako první na světě umožňuje naklopení
samotného displeje uvnitř volantu. Spolu s antireflexní vrstvou tak
zajišťuje kvalitní zobrazení kontrolek i za přímého slunečního svitu.
Osmipalcový displej má pevné umístění, proto zůstává při řízení
stále orientovaný k řidiči. Displej komunikuje s okolím pomocí
dvou sběrnic CAN, přes které lze nahrávat i nový firmware. Sestava
displeje je řešena modulárně, kdy každá její část (klávesnice, displej,
kryt) splňuje IP69K a je při poškození jednoduše vyměnitelná.
Máme v řešení tři patenty související s tímto výrobkem.

|	Výsledek:
Na trhu jsou běžné volanty, které nemají pevný střed s displejem.
V segmentu zemědělských a stavebních strojů, kam společnost
míří, takový výrobek vlastně neexistuje. Smart Steering Unit je
jedinečný. Informace z celého stroje jsou zobrazovány a ovládány
pomocí integrovaného displeje. Navíc je možné si libovolně
nastavit výšku a sklon celého sloupku pro maximální pohodlí
v kabině. Obsluha stroje má tak vše na dosah a ovládání stroje je
bezpečnější a pohodlnější. Sestava byla testována v těch nejtvrdších
podmínkách nezávislé zkušebny. Smart Steering Unit je tak možné
použít i v klimaticky náročných podmínkách strojů bez kabiny.
Může být opatřen anti-vandal ochraným plexisklem.

|	Komentář týmu Smart-tec:
Vývoj Smart Steering Unit jsme rozjeli na vlastní pěst, trval zhruba rok a půl
a byl pro nás velmi obohacující. Prostřednictvím této případové studie vám
s hrdostí předvádíme výsledek naší společné práce.
Možnosti našeho vývoje jsou prakticky neomezené.
Na tomto projektu je dobře vidět, že nás všechny spojuje společná záliba - rádi
vymýšlíme chytré věci.
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