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iBird® Pro
iBird® Pro – uusin työkalu 
Pro-sarjassa voidaan verkot-
taa älypuhelimen, tabletin 
tai PC:n kanssa sovelluksen 
kautta!

Industry 4.0 iBird® Pron kanssa
Industry 4.0:na tunnettu, M2M tai esineiden Internet, 

nämä konseptit viittaavat älykkäisiin ja digitaalisesti 

verkotettuihin järjestelmiin tuotantoteollisuudessa. Tavoite 

on varmistaa, että tuotanto on niin itseorganisoitu kuin 

mahdollista.

GESIPA® on kehittänyt iBird® Pron tämä mielessään. iBird® 

Pro on verkotettu akkukäyttöinen työkalu, joka voidaan 

yhdistää älypuhelimiin, tabletteihin tai asiakkaan IT-infra-

struktuuriin käyttäen WiFiä tai Bluetoothia ilmaisen 

GESIPA®-sovelluksen kautta. Tämä verkottaminen tarjoaa 

joukon lisäetuja kuten niittausprosessin seuranta, proses-

soinnin turvallisuus, status- ja huoltoindikaattorit, samoin 

kuin nopean ja yksinkertaisen pääsyn käyttö-, huolto- ja 

korjausohjeisiin – lopulta johtaen arvoketjun optimointiin.  

GESIPA®-sovellus
Käyttäen QR-koodia, iBird® Pro voidaan yhdistää

GESIPA®-sovellukseen helposti. Sovellus on saatavilla äly-

puhelimille, tableteille ja PC:ille (Android ja iOS). iBird® 

Pro voidaan yhdistää kolmeen laitteeseen samaan aikaan.

Andon-rengas
iBird® Pro sisältää signaalirenkaan niittausprosessin visua-

lisoitia varten. Värit voidaan asettaa yksilöllisesti sovelluk-

sen kautta.
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Edut vilkaisulla

Tekniset tiedot

• WiFi 2.4/5.0 GHz ja Bluetooth (LE) langaton yhteys

• Kallistussensori voidaan yhdistää sovelluksen kautta; 

käytön aikana, työkalu on kykenevä seuraavaan 

niittausprosessiin vain kun kallistusliike karan poistami-

seksi on suoritettu

• Andon-rengas: Signaalirengas niittausprosessin 

visualisointia varten, värit voidaan asettaa yksilöllisesti 

sovelluksen kautta

Yksinkertainen iBird® Pron
yhdistäminen GESIPA® sovel-
luksella QR-koodin kautta

Alypuhelimelle,
tabletille, PC:lle
(Android ja iOS)

Premium-ohjelmisto: 
asennusprosessin
avustus

Yhdistäminen kolmen älypuhe-
limen, tabletin tai PC:n kanssa 
samaan aikaan (esim. käyttäjä, 
työnjohtaja, prosessinhallinta-
keskus)

Premium-ohjelmisto: valinnainen asennusprosessin 
apulainen* 

• Niittausprosessin arviointi virheentunnistuksella, huomautus so-

velluksessa ja Andon-renkaassa (signaalirengas syttyy perustuen 

niittausprosessin arviointiin ja väriasetukseen)

• Opetustila niittausasetusten opettamiselle

• Työlistojen luonti erilaisten niittiasetusten käsittelemiseksi

Tuote no.157 0451

*Kun maksettu premium-ohjelmisto 
  on aktivoitu

Mitä iBird® Pro -sovellus tarjoaa:
• Erilaiset laskurit:  

Totaalinen, päivä, asennuslaskuri,  
alaspäin laskeva, OK*, NOK*. 

• Täyttöasteen indikaattori, huoltoindi-
 kaattori (karankeräyssäiliö, vetoleuko-
 jen puhdistus ja öljyäminen, täysi
 huolto)
• Valinnainen asennusprosessin 

avustaja* 
• Akun lataustason seuranta,  

akun lämpötila ja työkalun ohjauksen
 lämpötila
• Huolto-ohjeet, huoltohistoria
• Virheilmoitus, virhehistoria,  

kuittaushistoria
• Vihjeitä ja niksejä
• Käyttöohjeet
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iBird® Pro

iBird® Pro
Liukuvalla, ladattavalla 18.0 V/2.1 Ah akulla ja 

laturilla muovisalkussa 

 

Tehokas ja nopea
iBird® Pro parantaa uutta Pro-sarjaa. 15 000 N 

vetovoimalla ja hyväksi todetulla hiiliharjattomalla 

moottorilla, iBird® Pro on tehokas ja nopea kun 

asennetaan vetoniittejä Ø 6.4 mm asti mitä tahan-

sa materiaalia. Valinnainen palautustoiminto lisäksi 

lyhentää vetoprosessia, varmistaen että iBird® Pro 

on välittömästi valmis toimintaan. Vetopituus on 

huomattavasti lisääntynyt 25 mm:ään erityisen 

pitkien niittien asennusta varten.

Nopeampi, käytännössä ei kulumista
Koska kulumiselle herkkiä hiiliharjoja ei ole käytössä, iBird® 

Pro:n moottorilla on erittäin pitkä huoltoväli, on käytännössä 

kulumaton ja takaa luotettavasti nopeimmat asennusfrekvens-

sit.

Hyväksi todettu ja ergonomisesti suunniteltu
iBird® Pro on varustettu vähän kuluvalla vetoleukajärjestel-

mällä ja sillä on sama ergonominen muotoilu kuin TAURUS® 

-sarjalla, joka on jo todistettu tuhansia kertoja.

Monipuolinen työkalu
Vetoniitit alkaen Ø 4.8 mm teräs, Ø 6.4 mm asti kaikki mate-

riaalit, Ø 8 mm asti alumiini, lukuunottamatta G-Bulb Ø 6.4 

mm. BULB-TITE®-vetoniitit Ø 7.7 mm asti kaikki materiaalit. 

MEGA GRIP®-vetoniitit Ø 6.4 mm asti kaikki materiaalit.

Varmista, että käytät oikeaa syöttöputkea kuten 
käyttöohjeessa on määritelty!

Tekniset tiedot ja varusteet ovat samat kuin
PowerBird® Pro:lle ja voit löytää ne sivulta 97.

iBird® Pro – valinnainen asen-
nusprosessiavustaja GESIPA®:lta 
tarjoaa apua kun arvioidaan 
niittausprosessia

Mitat mm:inä

Tuote no. 156 7800



93

22

    

GESIPA® iBird® Pro -sovellus – yksinkertainen yhteys   
ja kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä silmäyksellä!

Yhteys
iBird® Pro on äärimmäisen yksinkertainen yhdistää työ-

kalussasi sijaitsevan QR-koodin ansiosta. Yksinkertai-

sesti skannaa QR-koodi GESIPA®-sovelluksella (sisältyy 

vakiovarusteisiin) ja iBird® Pro yhdistää automaattisesti 

laitteeseesi.

Se ei voisi olla yksinkertaisempaa – laitteessa ei tarvi-

ta kaapelointeja eikä muutostöitä valikkoasetuksiin.

Työkalun ohjaus
Nyt sinulla on kaikki tarvittava tieto yhdellä silmäyksellä! 

GESIPA® iBird® Pro -sovellus näyttää prosessin tilan, laskurin 

lukemisen ja erikoistapahtumat.

Kuinka paljon kauemmin akku kestää? Milloin minun tar-

vitsee tyhjentää karankeräyssäiliö? Kuinka monta niittiä on 

asennettu per päivä? Voit vastata kaikkiin näihin kysymyksiin 

suoraan vilkaisemalla sovellukseen.

Asennusprosessin avustaja
Valinnainen asennusprosessin avustaja GESIPA®:lta auttaa 

käyttäjiä säätämään asennusprosessia ja arvioimaan 

niittausprosessia.

Kun virhe on havaittu, viesti on julkaistu sovelluksessa ja 

Andon-rengas valaistuu värissä. 

Opetustila – niittiasetusten ja toleranssi-ikkunan asetuksen 

yksinkertainen oppiminen virtuaalisen ohjaustaulun avulla. 

Toiminta ja huolto
Vihjeet ja niksit iBird® Pro:n käsittelyyn tai nopea pää-

sy käyttöohjeisiin ovat saatavilla suoraan, helposti ja 

missä tahansa paikassa iBird® Pro -sovelluksella. 

Sinulla on pääsy kuvitettuihin huolto-ohjeisiin koska 

tahansa, ja jopa virheilmoitukset näytetään sinulle 

sovelluksessa.


