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BEVEZETÉS
AZ IPARI GYÁRTÁS HELYZETE NAPJAINKBAN 

Napjaink gyártói több fronton is változással néznek szembe: a technológiai reneszánsz az ipari dolgok internete (IIoT) 
kialakulásához vezet, és arra kényszeríti az ipart, hogy átalakítsa a modern gyárak megjelenését, rendszereit és folyamatait. 
Ugyanakkor a hazai és a globális versenynyomás, valamint a változó munkaerő új megközelítéseket igényel a munkaerő-
fejlesztésben, akár az emberi munkás gyárban betöltött szerepének újraértékelését is. Az iparág mozgatórugói azonban 
változatlanok: az ipari forradalom hajnala óta a gyártók a technológia felé fordultak a gyorsabb termelés, a magasabb 
minőség és a költségek csökkentése érdekében. Most ki kell találniuk, hogyan lehet az ilyen kihívásokat lehetőségekké 
változtatni a digitális zavarok felkarolásával. Ahhoz, hogy boldoguljanak a szűkebb határidők, a magasabb vásárlói 
elvárások és a fokozott verseny környezetben, el kell dönteniük, hogy hol fektetnek-e be a feltörekvő és új technológiákba.

GKN autóalkatrészek üzeme az 1950-es években

A Ford Rouge csúcspontján több mint 100 000 embert foglalkoztatott. A Ford 
autókat az alváztól teljesen összeszerelték egy mozgó szállítószalagon, majd saját 
erejükkel lehajtották a sorról.

Modern autóipari összeszerelő sor.
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Eszes Mercédesz
Ceruza

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A Ford Rouge több mint 100 000 embert foglalkoztatott. Az autókat mozgó szállítószalagon szerelték össze, majd saját erejükkel tolták le a gyártósorról. 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Napjainkban a gyártó-termelő cégek több fronton is komoly kihívásokkal szembesülnek. A technológiai reneszánsznak köszönhetően az Ipari Dolgok Internete (IIoT) megköveteli egy modern gyártól arculatának, rendszereinek és folyamatainak átalakítását.  A hazai és globális versenykörnyezet nyomása és az állandóan változó munkaerőpiac új megközelítést igényel a szervezetfejlesztésben is, melynek elsődleges feladata az emberi munka, a dolgozók termelésben betöltött szerepének újraértékelése.  Az ipar mozgatórugói továbbra is változatlanok, hiszen az ipari forradalom óta a gyártók arra törekszenek technológiáik fejlesztésével, hogy növeljék a termelés sebességét és a minőséget, csökkentve a költségeket.  Most azonban azt kell kitalálniuk, hogyan lehet a jelen kihívásait lehetőségekké alakítani, elviselve akár az ezzel járó digitális „felfordulást". Amennyiben egy ipari szereplő valóban meg akar felelni korunk magasabb vásárlói elvárásainak nem azt kell eldöntenie, hogy befektet-e a feltörekvő és új technológiákba, hanem azt, hogy mikor és pontosan mely területen. 



A. A DIGITÁLIS "FELFORGATÁS" KÖVETKEZMÉNYEI A
GYÁRAKBAN

IGÉNY A LEAN-AVAGY 
KARCSÚSÍTOTT GYÁRTÁSRA
Míg a robotika és a mobiltechnológiák segítettek a műveletek 
felgyorsításában, valamint a minőség, a következetesség és a 
hatékonyság javításában, a valóban karcsú gyártás még nem 
valósult meg teljesen. A nyomtatott adatok és 
munkautasítások általános használata, a cselekvés helyétől 
távol elhelyezett számítógépek, a helyszínen kívüli szakértők, 
akiknek a telephelyre kell utazniuk, hogy megoldják a 
problémákat, és a gyártás helyétől távol zajló képzés… 
mindez hibákhoz vezet. és a gyártási műveletek 
hatékonyságának hiányához.

HAZAI ÉS GLOBÁLIS NYOMÁSOK

A modernizáció ellenére az ipari gyártás a nyugati világ 
számos ágazatában hanyatlóban van, egyre több gyár 
költözött külföldre, hogy kihasználja az olcsóbb munkaerőt 
és nyersanyagokat. A geopolitikai tájon belüli változások 
azonban megfordíthatják ezt a tendenciát, súlyosbíthatják a 
szakértelem hiányát, és fokozhatják az új alkalmazottak 
képzésének felgyorsításának szükségességét. A gyártóknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a 
forgalmazóikat és beszállítóikat érintő új iparági 
szabályozásokhoz és kereskedelmi politikákhoz.

A MUNKAERŐVÁLSÁG
A következő évtizedben csak az Egyesült Államokban 3,5 millió 
feldolgozóipari munkahely szűnik meg vagy jön létre, de csak 
1,5 milliót töltenek be. A munkaerőhiányt előidéző tényezők 
közé tartozik a baby boom korosztály nyugdíjba vonulása, az 
évezredek természete, a technológia fejlődése, valamint a sokak 
által a kékgalléros munkákkal kapcsolatos megbélyegzés. 
Miközben a karrier veteránjai elhagyják a gyárat, a gyártók 
küzdenek azért, hogy képzett munkaerőt vonzanak és 
megtartsanak helyettük. Bár ma már a millenniumiak alkotják a 
legnagyobb tehetségbázist, nagyobb valószínűséggel váltanak 
rendszeresen munkahelyet, és elbátortalanodnak az előrelépési 
lehetőségek hiánya és az elavult technológia használatának 
hiánya miatt.

NÖVEKEDŐ AUTOMATIZÁCIÓ

A robotok és a mesterséges intelligencia (AI) várhatóan 
2025-re kiszorítják a jelenlegi amerikai gyártási munkaerő 
7%-át. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az emberek 
eltűnnek az üzem padlójáról. A robotok fokozatosan 
átveszik az ismétlődő és veszélyes feladatokat, de az összetett 
és drága pilóta nélküli technológia még nem tudja felmérni 
az olyan emberi képességeket, mint a kézügyesség, a 
kreativitás, a menedzsment és az innováció. Bár az iparág 
még nem fog egyhamar a teljes automatizálás felé haladni, a 
gyártásban dolgozó munkavállalók szerepe fejlődik. Egyes 
munkahelyek elavulnak, és új munkahelyek jönnek létre. A 
munkaerőnek technológiai támogatásra és képzésre lesz 
szüksége ahhoz, hogy lépést tudjon tartani az egyre 
automatizáltabb világban.
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Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Bár a robotika és a mobiltechnológiák nagyban segítettek a gyártási műveletek felgyorsításában, valamint az egyenletes magas minőség szinten tartásában és a hatékonyság javításában, a lean- vagy karcsúsított gyártás valójában még nem valósult meg. A papírra nyomtatott adatok és munkautasítások használata, a számítógépek távolra helyezése a munkavégzés helyétől ugyanis még mindig általános gyakorlat. Az üzemi környezet helyett a tantermi gyakorlati képzés, a hibaelhárító szakemberek távolléte pedig további hibákhoz és a gyártási műveletek hatékonyságának csökkenéséhez vezethet. 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az előrejelzések szerint a következő évtizedben csak az Egyesült Államokban 3,5 millió feldolgozóipari munkahely szűnik meg vagy jön létre, de azokból csak 1,5 milliót töltenek majd be. A munkaerőhiányt előidéző tényezők közé tartozik a baby boom korosztály nyugdíjba vonulása, az Y-generáció munkához való hozzáállása, a technológiai fejlődés, valamint a kékgalléros pozíciókhoz kapcsolt felsőbbrendűség. A szakmai veteránok távozásával a gyárak megfeszített küzdelmet folytatnak azért, hogy megtartsák szakembereiket vagy hogy képzett munkaerőt tudjanak felvenni. Bár jelenleg a legnagyobb tehetség-potenciál az Y generációban van, ők nem jelentenek megoldást, mert gyakrabban váltanak munkahelyet a gyors előrelépési lehetőségek hiánya miatt vagy éppen az elavult technológiák használata miatt. 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI NYOMÁS

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A modernizáció ellenére az ipari gyártás a nyugati világ számos ágazatában hanyatlóban van, egyre több gyár költözik külföldre, hogy kihasználja az olcsóbb munkaerőt és az olcsóbban beszerezhető nyersanyagok által biztosítson gazdasági előnyöket magának. A geopolitikai területi változások azonban megfordíthatják ezt a tendenciát, mely súlyosbítja a szakértő munkaerő hiányát, és szükségessé teszi az új alkalmazottak képzésének felgyorsítását. A gyártóknak továbbá gyorsan kell alkalmazkodniuk az új viszonteladóikat és beszállítóikat érintő iparági szabályozáshoz és kereskedelmi politikához.

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
AZ AUTOMATIZÁCIÓ TÉRNYERÉSE

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A robotok és a mesterséges intelligencia (AI) várhatóan 2025-re kiszorítják a jelenlegi amerikai gyártói munkaerő 7%-át. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az emberek eltűnnek az üzemekből. Bár a robotok fokozatosan átveszik az ismétlődő és veszélyes feladatokat, ez a komplex, drága, technológia még nem tudja felülmúlni az olyan emberi képességeket, mint a kézügyesség, a kreativitás, a menedzsment és az innováció. Bár az ipar nem fogja egyhamar megvalósítani a teljes automatizálást, a gyártásban dolgozó munkavállalók szerepe átalakul. Egyes munkahelyek elavulnak, és új munkahelyek jönnek létre. Az azonban már most valóság, hogy az emberi munkaerő technológiai támogatására és folyamatos képzésére van szüksége ahhoz, hogy lépést tudjon tartani az egyre automatizáltabb világban.



B. AZ IPARI TERMELÉS KIHÍVÁSAI NAPJAINKBAN
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Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az ipari gyártás során emberek és gépek munkáját kell összehangolnunk annak érdekében, hogy a szükséges precizitással, gyorsan és hatékonyan állítsanak össze munkadarabokat akár többszáz vagy többezer alkatrészből. A leggyakoribb probléma ezen a területen abból adódik, hogy az összeszerelési folyamatok nem szabványosítottak. Az alkatrészek többféle verzióját is gyártják vagy használják ugyanabban az ipari létesítményben, s ez a munkafolyamatok gyakori félbeszakítását idézi elő a szükséges dokumentumok, utasítások vagy képernyők ellenőrzése okán vagy akár külső segítség igénybevételét is jelentheti. Sok esetben az összeszerelési folyamatok során létrejövő műszaki adatokat is a távolból kérik le vagy távolban rögzítik. A nyomtatott gyártási utasítások pedig sokszor hamar elavulnak, ezek frissítése is időigényes. Még a kézben tartott okos eszközökön elérhető szerelési utasítások is akadályozhatják a feladat zökkenőmentes elvégzését, mely szintén hibákhoz vezethet.

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Jelenleg a képzési program során az új dolgozók általában hosszú, osztálytermi jellegű, manuális alapú képzésen vesznek részt. Ez a fajta passzív tanulás  - a műszaki kézikönyvek és folyamatdokumentumok tanulmányozása, szóbeli utasítások alapján történő munkavégzés, videók megtekintése és oktatói bemutatók követése - nem ideális az új, többgenerációs munkaerő számára. A fiatalabb alkalmazottak hozzászoktak ahhoz, hogy néhány kattintással információt szerezzenek, és nem kedvelik a frontális osztálytermi oktatást. Mindezidáig az iparban a leghatékonyabbnak az interaktív telephelyi képzés bizonyult, mellyel már tanulás közben is hozzájárulnak az új dolgozók az üzem termeléséhez és ez nagyban növeli a munkavállalók lojalitását. 

Eszes Mercédesz
Vonal

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az ismétlődő mozdulatok, a késések, a nem ergonómikus munkaeszközök vagy a nem megfelelő képzési módszerek nemcsak a termelékenységet rontják, de káoszhoz is vezethetnek a termelésben. A minőségi ellenőrök a legtöbb esetben az emlékezetükből használják az ellenőrző listákat, vagy írásos dokumentációval dolgoznak, illetve manuálisan naplózzák az adatokat, hibákat. Ezek az elavult módszerek teret adhatnak a félreértéseknek, és akár hibás gyártást is okozhatnak. Még a mobil alkalmazások használata mellett is előfordulnak ellenőrzési hibák, s ez kihat a biztonságra, az ügyfélkiszolgálásra és a végső eredményre.

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
MOBIL ESZKÖZÖK A GYÁRAKBAN 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az elmúlt néhány évben a gyártók táblagépeket, okostelefonokat és laptopokat is bevontak működésükbe. Noha ezek az eszközök segítenek nagyobb sebességet és pontosságot elérni, gyakran elvonják a figyelmet, nehézkesek és nem elég tartósak bizonyos speciális munkakörnyezetben. A munkavállalók szerepének fejlődésével a gyártók érzékelőket helyeznek el a gyártóberendezésekben, egyre nagyobb mértékben automatizálják folyamataikat. Az okosszemüveg és a kiterjesztett valóság kombinációja ebben az automatizált környezetben egyre nagyobb jelentőségű lesz.



C. VUZIX M-SOROZATÚ OKOSSZEMÜVEGEK ALKALMAZÁSA A
TERMELÉSBEN

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS
A Vuzix Smart Glasses javítja a berendezések szervizelését 
azáltal, hogy kihangosított információkat biztosít, 
megkönnyíti az élő távoli támogatást, és mesterséges 
intelligencia segítségével észleli a problémákat. A 
mérnökök megtekinthetik a valós idejű gépadatokat és 
3D-s modelleket, a háttérrendszerekből származó 
részletes utasításokat vagy a valódi gépekre ráhelyezett 
oktatóvideókat. A technológia arra is képes, hogy 
„meghallgatja” a szokatlan hangokat, például zúgást vagy 
magas hangokat, és automatikusan létrehozza a 
kapcsolódó karbantartási parancsot. 
Az M-sorozatú okosszemüvegekkel élőben közvetítheti a 
gyártó technikusának helyzetképét egy távoli szakértőnek, 
aki látja, amit a technikus lát, és szóban végigvezeti a 
megfelelő karbantartási eljáráson. A kevesebb utazás és a 
gyorsabb problémamegoldás csökkenti az állásidőt, 
dollármilliókat takarít meg, és meghosszabbítja az iparág 
legtapasztaltabb dolgozóinak aktív munkában tölthető 
idejét.
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VUZIX ALKALMAZÁSOK AZ 
ÖSSZESZERELÉSBEN 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A Vuzix M-sorozat egy olyan speciális eszköz, mely a gyártási folyamathoz szükséges információkat a kiterjesztett valóság segítségével vizualizálja. A dolgozók munkáját ez nagyban segíti a képzés egyszerűsítésével, valamint a valós idejű adatok és gyártási instrukciók biztosításával. 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A megfelelő kiterjesztett valóság szoftverrel felszerelt Vuzix okosszemüvegek ideálisak az olyan gyártási folyamatokhoz, amelyek összetettek és hosszú ellenőrző listákat foglalnak magukban. Az összeszerelősoron az okosszemüveget viselő dolgozók közvetlenül hozzáférnek a munkafolyamatukhoz szükséges gyártási információkhoz, valós idejű adatokhoz és hangutasításokkal követhetik összeszerelési utasításokat. A hangutasítások vagy vonalkódok használatával egyedi összeszerelési utasításokat is megjeleníthetnek az egyedi rendelésekhez. Ez a fajta kihangosított gyártási, összeszerelési támogatási rendszer szabad kezet biztosít a dolgozónak, így csökken az összeszerelési idő, csökken a hibaarány és nagymértékben javul a biztonság. A vizuális felismerési technológiát alkalmazó Computer Vision egy újabb minőségellenőrzési lehetőség, mellyel a termelésirányítók, művezetők a dolgozó által viselt beépített kamerán keresztül követhetik a munkafolyamatokat. 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A Vuzix okosszemüveg alkalmazásával a szerviztevékenység is sokkal könnyebbé és hatékonyabbá válik, hiszen a mesterséges intelligencia által észlelt mérési és hibaadatok, a valós időben közvetített kihangosított információk és a szabadkezes munkavégzés lehetővé teszik a valósi élő szakemberes távoli támogatást. A mérnökök pedig valós idejű gépadatokat nyernek ki, 3D-s modelleket látnak üzemi környezetben, vagy akár a valódi gépekre rávetített oktatóvideókat. A technológia arra is képes, hogy felismerje a rendellenes hangokat, például zúgást vagy szokatlanul magas hangokat, és automatikusan létrehozza a kapcsolódó karbantartási parancsot. Az M-sorozatú okosszemüvegekkel élőben közvetítheti a technikus a helyzetet egy távoli szakértőnek, aki látja, amit a technikus lát, és szóban végig vezeti a megfelelő karbantartási eljáráson. A kevesebb utazás és a gyorsabb problémamegoldás csökkenti az állásidőt, pénzt takarít meg, és akár meghosszabbítja az iparág legtapasztaltabb dolgozóinak aktív munkában tölthető idejét.



MINŐSÉGELLENŐRZÉS KÉPZÉS
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TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK A GYÁRAKBAN 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A Vuzix M-sorozat és a gyártó saját minőségbiztosítási rendszerének integrálásával az ellenőrök könnyedén követhetik az összeszerelési feladatlistákat, hangutasításokkal nyugtázhatják az adott feladat elvégzését, hangjegyzeteket készíthetnek, azonnal tölthetnek fel információkat a rendszerbe és könnyen kapcsolatba léphetnek más ellenőrökkel vagy technikusokkal. A szabad-kezes munkavégzés lehetővé teszi, hogy a minőségbiztosítási ellenőrök könnyedén mozogjanak az üzemben vagy akár gyakorlati tesztelést végezzenek. Űrlapok kitöltése vagy jelentések gépelése helyett objektíven és hatékonyan dokumentálják a problémákat, valós időben frissítik a minőségbiztosítási rendszerüket, kiküszöbölve így a feladatok duplikálását és gyorsítva a hibaelhárítást. A gyári dolgozók a kiterjesztett valóság alkalmazások segítségével könnyebben észreveszik a hibajelenségeket, a mesterséges intelligenciával támogatott számítógépes észlelés csökkenti az emberi látás és megítélés szubjektivitását.  

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az AR (kiterjesztett valóság) képzés sokkal intuitívabb és hatékonyabb tanulási módszernek bizonyult a használók körében, mint a kézikönyvekkel vagy videókkal támogatott offline oktatás. A millenáris generáció számára is kedvelt forma ez, hiszen ők már beleszülettek a számítástechnikába, videojátékokon, okos alkalmazásokon nőttek fel. Az AR alkalmazások használata csökkenti a gyártók képzési költségeit, gyorsabb munkahelyi oktatást tesz lehetővé, és a tapasztalt dolgozók tudását képes átadni a távjelenlét révén. A kiterjesztett valóság lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a képzést bevonják a gyártási tevékenységbe. Az új alkalmazottak gyorsabban bevethetők, hiszen az okosszemüveg lépésről lépésre végig vezeti őket az összeszerelési folyamaton. A tapasztalt munkatársak az okosszemüvegekkel videókat rögzíthetnek bonyolult összeszerelési műveletekről, így valóban értékes és használható képzési anyagokat készíthetnek, lerövidíthetik így a tanulási időt és megkönnyíthetik helyettesítésüket. Az okosszemüveget a világ legnagyobb gyártói, köztük a nagy autógyárak már használják. Az autóipar esettanulmányaiból kiderül, hogy a modern jármű-összeszerelő sorok olyan klasszikus gyártási kihívást jelentenek, amelyet nem lehet egyedül automatizálással megoldani. Az autóipari összeszerelés, az összetett kivételkezelési folyamataival olyan intelligens eszközt igényel, amely képes minden képzettségi szintű dolgozót felszerelni a munkavégzéshez szükséges eszközzel. Erre kínál lehetőséget az okosszemüvegek alkalmazások használata. 



Ezek a képességek elengedhetetlenek a feldolgozóipari 
munkaerő előrehaladásához és a feldolgozóipar 
növekedéséhez
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ÚJ GENERÉCIÓS INTELLIGENCIA A GYÁRTÁSBAN -
A VUZIX M-SOROZAT ALKALMAZÁSA AZ ÜZEMBEN

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Az AR okosszemüvegek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy akár egymás mellett, kihangosítva dolgozzanak, de továbbra is tisztában legyenek a környezettel. Az okosszemüveg használata nagyon egyszerű, és a leghatékonyabb módja a feladatalapú információfogadásnak, az adatok rögzítésének és a naplózásnak. Megfelelő mobilitást és adathozzáférést biztosítanak viselőjének, és mivel a megfelelő alkalmazásokkal az okosszemüveg felhasználói felülete kiterjesztett valósággal is működhet, audió és vizuális kivetítéssel jobb valós idejű információkat biztosítanak, mint más mobileszközök. Az okosszemüvegek sokkal jobb felhasználói élményt is nyújtanak, mint a kézikönyvekből vagy papír alapú utasításokból nyert információkkal történő munkavégzés, mely ráadásul lassíthatja vagy akadályozhatja a munkát. Az innováció abban rejlik, hogy pont akkor helyezünk el információkat a dolgozók látóterébe, amikor szükségük van rá.

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A VUZIX OKOSSZEMÜVEG ELŐNYEI

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
Szabadkezes hozzáférés az információkhoz (gyártási utasítások, diagramok, videók);Vizuális manipuláció (kódok, szövegek, számok szkenneléséhez, lépésellenőrzéshez, feladat elvégzés nyugtázásához); Szabadkezes dokumentáció (hang és kép);AR alkalmazások a távoli támogatáshoz és kommunikációhoz (hang és kép);Valós idejű, „See what I see" kommunikáció (távoli együttműködéshez, technikus vagy supervisori beavatkozáshoz). Ezek a képességek elengedhetetlenek a feldolgozóipari munkaerő fejlődéséhez és a szektor növekedéséhez



A termékváltozatok, a nem megfelelő képzési módszerek és a hiányos munkautasítások, amelyek lelassítják az alkalmazottakat, olyan gyakori problémák, 
amelyek negatívan befolyásolják a gyártási műveleteket manapság.
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Hard Hat
Munkavédelmi sisakra illeszhető

Left Eye Mountable
Bal szem elé

Remote Battery
Egész napos működés

kiegészítő akkuval 

Right Eye Mountable
Jobb szem elé 

Safety Glasses
Választható kiegészítőkkel

Head Band
Bal vagy jobb szemre alkalmas

A VUZIX M-sorozat a gyakorlatban 

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A gyors információszerzést és képzést támogató Vuzix okosszemüvegek alkalmazásával bizonyítottan nő a gyárak termelékenysége és a dolgozók elégedettsége. A gyártásban ma alkalmazott mobil eszközök és megoldások közül az okosszemüvegek hordhatóságban és strapabíróságban emelkednek ki. A dolgozók nem tudnak megfelelően koncentrálni, ha az alkalmazott eszköz kényelmetlen vagy rosszul illeszkedik. A Vuzix M-sorozatú okosszemüveg a legkényelmesebben viselhető, ergonómiailag sokoldalú számítógép a piacon. A többféle rögzítési lehetőségnek és a rengeteg ötletes kiegészítőnek köszönhetően szinte bárki viselheti őket, függetlenül attól, hogy melyik szeme a domináns vagy hogy dioptriás szemüveget, sapkát vagy védősisakot visel.



Szerelősín

USB-C Port

Navigáció
s gombok 
Vissza

Touchpad

Bekapcsológomb

Tápellátás LED

Állapot gomb

Kamera 

USB-C Port

Központ Front

Kijelző

Felvevő LED

Vaku/Zseblámpa
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A LEGMODERNEBB GYÁRTÁST A VUZIX M-SOROZAT TESZI 
LEHETŐVÉ

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
A Vuzix M400 okosszemüveg kihangosított, viselhető eszköz formájában biztosítja a legmodernebb okostelefonok legtöbb funkcióját. 4.0-ás bluetooth segítségével csatlakozik wifihez és párosítható Android-eszközökkel. Az integrált fejmozdulat-követés az aktuális látószögben egyedülálló minőségben biztosítja a valós idejű észlelést.Az M400 a Qualcomm® Snapdragon™ XR1 platformmal rendelkezik. Ez az első dedikált XR platform, amelyet arra terveztek, hogy felgyorsítsa a kiváló minőségű videó és hang közvetítését és az interakciót. A Vuzix - hordhatósága, ergonómikus formája és a Snapdragon XR1-el kombinált ereje  - már az intelligens szemüvegek következő generációját képvislei. A Vuzix M400 okosszemüveg víz, por és szennyeződések ellen ellenálló. Hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal is működik Tulajdonságainak köszönhetően a Vuzix M400 átfogó és precíz gyártási műveleteket tesz lehetővé, növelve a biztonságot és a hatékonyságot.
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• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelző
• Kijelző típusa: OLED
• Képarány: 16: 9
• Vélemény (átlós):
Látószög: 16,8 fok (egyenértékű egy 5"
ámérőjű mobiltelefonon láthatóságával
kb. 40 cm-ről)
• Fényerő:> 2000 Nits
• Kontraszt:> 10 000: 1
• 24 bites szín valódi fekete
• Bármelyik szem használatát támogatja

RENDSZER
• 8 magos 2.52GHz Qualcomm XR1
• 6 GB lpddr4 ram
• 64 GB belső flash memória
• Android 8.1 operációs rendszer
• frissíthető operációs rendszerek és

alkalmazások
• Mobilkészülék menedzsmet és

(MDM) alkalmazások is elérhetők
TANÚSÍTVÁNYOK
• IP67 érintésvédelmi szabvány
• 2 méterig törésbiztos

UNIVERZÁLIS M-SOROZATÚ SÍN 
KÜLÖNBÖZŐ FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEKHEZ
• Vuzix M-Series Rail szemüvegkeretek lencse nélkül

(standard)
• Súlya kevesebb, mint 85 gramm
• Szemüvegkeretek lencsével
• Biztonsági szemüveg
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés
• Peltor fejhallgató-tartó

AKKUMULÁTOR
• A 135 mAh-s beépített akkumulátor lehetővé teszi a külső
akkumulátorok cseréjét

• 1000 mAh, fejen hordható külső akkumulátor,3 fokozatú LED kijelzővel
• Más gyártótól származó USB-akkumulátorokkal működtethető fejen
hordható akkumulátor helyett

• Felhasználástól függő 2-12 óra üzemidő külső akkumulátorokkal

VEZÉRLÉS
3 vezérlőgomb
Hangvezérlés – testre-szabható és több nyelvet is támogat
2 tengelyes érintőpad többujjas támogatással

HANG
• Beépített hangszóró (akár 97 db kimenet)
• Háromszoros zajszűrő mikrofon
• BT audio: HSP / A2DP

KAMERA
• Akár 12,8 megapixeles állóképek
• Akár 4k30 videó
• Továbbfejlesztett autofókusz (PDAF)
• Továbbfejlesztett optikai képstabilizátor
• LED vaku/jelenet megvilágítás
• Vonalkód beolvasás

KAPCSOLAT
USB 3.1 Gen 2 USB Type-C-n
Wi-Fi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ 
3 szabadságfokú fejkövetés
3 tengelyes giroszkóp
3 tengelyes gyorsulásmérő
3 tengelyes mag/beépített iránytű

GPS
• GPS / GLONASS

¹A specifikációk változhatnak 

A VUZIX M400 MŰSZAKI JELLEMZŐI

Eszes Mercédesz
Szövegdoboz
OPTIKA



Korszerű gyártás: Vuzix M300XL okosszemüveg

A Vuzix M300XL intelligens szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja, kihangosított, 
hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy párosítsanak Android-eszközökkel, vagy vezeték 
nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. 
Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan helyzetfelismerés érdekében.
Vízzel, porral és szennyeződéssel szemben ellenállóak, és hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal 
működtethetők. Ez lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy hatékonyabban végezzék el a gyártási feladatokat az üzemben.
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Szerelősín

Töltés állapota

Navigációs 
gomb
Hátsó

Érintőpad

Bekapcsológomb

Kamera 

Törlés

Külső szenzor ablak
(Mikrofon, környezeti fény, közelség,           

  visszajelző LED)

Központ Első

Felvevő LED

Vaku/Zseblámpa

Kijelző

Belső érzékelőablak 
(mikrofon, közelség)

Szerelősín



Vuzix M300XL okosszemüveg: 
Műszaki adatok és jellemzők 
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MŰSZAKI ADATOK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelző
• Képarány: 16: 9
• Vélemény (átlós):
16,7 fok, egyenértékű egy 5-ös. A mobil
eszköz képernyője 17 hüvelyken látható
• Fényerő:> 2000 Nits
• 24 bites szín
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználatot
• Dual Core Intel Atom CPU
• 2 GB-os rendszer RAM
• Android 6 OS
• 64 GB belső flash memória

VEZÉRLŐK
• 4 szabványos Android vezérlőgomb
• Hangvezérlés – testreszabható és több
nyelvet is támogat
• 2 tengelyes érintőpad mozdulattal

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ELÉRHETŐ
• Szemüvegkeretek lencsével vagy anélkül
• Biztonsági szemüveg
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés

AKKUMULÁTOR
• 160mAh belső akkumulátor támogatja a forró csere

külső elemek
• 860mAh külső akkumulátor
• A hosszabb futási idő USB akkumulátorcsomagolásával működtethető
• 2 - 12 óra művelet külső akkumulátor választása alapján

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ
• 3 szabadságfokú fejkövetés
• 3 tengelyes giroszkóp
• 3 tengelyes gyorsulásmérő
• 3 tengelyes mag/beépített iránytű

KAPCSOLAT
• USB Micro-B 2.0
• Wi-Fi b/g/n/ac – Dual-B 2.4/5 GHz
• BT 4.1/2.1+EDR

AUDIÓ
Fül hangszóró
Kettős zajszűrős mikrofonok

KAMERA
Akár 10 megapixeles 
állóképek
Akár 1080p videó
Auto-Fókusz
Optikai képstabilizátor
Vaku/jelenet megvilágítás

SZENZOR RENDSZER
• Proximity inward facing
• Proximity/ALS outward facing

¹A műszaki adatok változhatnak 





A VUZIX M-SOROZATÚ OKOSSZEMÜVEGEK 
JÖVŐJE A GYÁRAKBAN

A Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek jövője a gyárakban.
A fejlett érzékelők, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia tökéletesíti a gyártási műveleteket, az additív gyártás, a 
modern alapanyagok és az automatizálás pedig újradefiniálja a termelést és teljesen átszervezi a gyárak életét. A 
modernizálás legfontosabb eleme mégis maga a munkaerő. Akkor beszélhetünk valóban „okos” gyárakról, ha a gyártósoron 
dolgozók is kapcsolódnak egymáshoz és az információkhoz. Ehhez a legjobb, ha a dolgozók szó szerint magukon viselik azt 
az eszközt, ami az információt szolgáltatja. A szabványos és jelenleg használt gyártóeszközök és munkafolyamatok gyakran 
összeegyeztethetetlenek a modern gyár tempójával vagy az új generációs dolgozók tanulási szokásaival. A Vuzix 
okosszemüveg a gyártási, minőségellenőrzési, képzési és logisztikai folyamatok során összekapcsolja a dolgozókat az 
intelligens gépekkel, az információforrással vagy akár egymással. 
Sok esetben kiváltja a papír alapú dokumentációt és szabad kezet biztosít a hatékonyabb munkavégzéshez is, legyen szó akár 
építkezésről, logisztikáról, irodai munkáról vagy gyógyításról.

A Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek ergonómikus kialakításuknak, megbízhatóságuknak, a széles tartozékkínálatnak és az 
elérhető szoftvereknek köszönhetően kiemelkednek a piacról, és a világon a legszélesebb körben elterjedt eszköz, amely 
digitálisan átalakítja a vállalkozásokat. 
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vuzix.HU

Új hajnal érkezik a világhírű Vuzix okosszemüveg- és kiterjesztett valóság gyártó központjába és 
gyártóüzemébe az Egyesült Államokban, Rochesterben.

Kopex Kft.,
Budaörsi Reptér
1112 Budapest, Repülőtéri út 2
+36 70 553 1034
vuzix@vuzix.hu
www.vuzix.hu




