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ccccc cccc ccccc cc cccccccc cccccccccccccccc 
2018 ccccccc cccccc ccccccccccc cccccccccc cc-
ccccc cccccccccc-ccccccccccc ccccccccc «ccccc 

ccccccc ccccc»®. cccccccccccc ccccccc ccccccc ccccc-
ccc ccccccc cccccccccc ccccccccc, ccc ccc cccccc cccccc 
cc cccccccc ccccccc cccccccccccccc, ccccccc ccccccc 
cccccccccc cccccc cccc ccccccccccc:

▪▪ ccc cccccccccc «cccccccccccc» c cccccccc-
ccccc cccccccccc;

▪▪ ccc ccccccc ccccccc ccccccccccccc ccccccc 
c cccccccc cccccccc ccccccccc;

▪▪ ccc cccccccccc «cccccccccccccccc» ccccccccccc 
ccccccc cc cccc ccccccccccccccc ccccccccc; 

▪▪ ccc cccccccc ccccc ccccccccccccc cccccc.

c cccccc cc cccccccccc cccccccccccccc c cc-
ccccccc ccccccccc c ccccccccccc ccccccc cccccccc-
cccc, ccccccc cccccccccc ccccc ccccccccc cc cccc-
ccccccc ccccccccc «ccccc ccccccc ccccc». 

cccccccccccc ccccccc cccccccc ccccccccccc 
ccccccccc ccccccccc 4.0 ccccccccccccc c ccccc-
cc cccccccccccc, ccc cccccccccc cccccccc ccccc 
ccccccccccccc. ccccccc ccccccc, «ccccc ccccccc 
ccccc» – cccccc ccccccc cccccccccccccc-ccccc-
ccccccccccc ccccccccc «cccccc cccccccccccc 4.0», 
c ccccccc cccccccccc cccccc cccc c ccccccccc 
cccccccc cccccccccc. ccccccc cccccccccc, c ccc 
ccccccccccc cccccccc cccccccc ccccccccccc cccc 
ccccccccc.
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cccc ccccccccccccc cccccccccccccccc ccc-
ccccccccccc c ccccc, cc cc ccccccccc cccccccc-
ccc ccccccc cccccccccccc cccc cc ccccccccccccc 
ccccccccc c ccccccccc ccccc cccccccccccccccc 
cccccccccc (Рис 1). ccccccccccc cccccccc c ccc-
ccccc ccccccccc ccccccccc ccccccccccc, ccccccccc 
ccccccccccc cccccc, ccccccccccc ccccccc ccc-
cccccccc, ccccccc ccccc ccccccccccccc c cccccc-
cccccccc cccccc. ccccccc ccccc ccccccccccccc-
ccc cccccccc cccc cccccccccccccccc: ccccccccc, 
ccccccccccc ccccc, cccccccccccccc ccccccccccccc 
cccccccc c c.c. cccc cc cccccccccc cccccccccccc 
c cccccc ccccccccccc cccccccc cc cccccc 70-80-c 
ccccc cccccccc cccccccc, cccccccccc ccccccccccc 
ccccccc cccccccccccc cccccccccccc cccccccccccc 
cccc cc cccccccccc. ccccccc cccccccccc c cccc-
cccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccc, 
ccccccc cccccccc cccccccccccc cccccccc, ccccc-
cccccc ccccccccc cc, ccc cccc ccccccccc cccccccc 
ccc ccccc. 

cccccccc cc ccccccccc cccccc c ccccccc cccccc-
ccccccc cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccc-
cc cc cccc, cccc ccccc ccccccccccc ccccccccccc, 
cc cccccc cccccccccc cc ccccccc ccccc ccc ccccc-
ccccccc cccccccccccccccc ccccccc (Рис 2). 

ccccccc, cc ccccccc cccccc cccccccccccc cc-
cccccccc cc ccccccc ccccc:

▪▪ cccccccccc c ccccccccccccc c cccccccc, 
cccccc c ccccccccc ccccccc cccccc ccccc-
cccccc c cccccccccccccc cccccc cccc cccc-
ccccccccc cccc ccccccccc ccccccccc cccc-
cccccccc cccccccccc cccccc c cccccccccccc 
ccccccccc; 

▪▪ ccccccccccccccc cccccccc c cccccccc, cc-
ccccccc ccccccc cccccc cccccc ccccccc: cc-
ccccccc, ccccccccccc, ccccccccc c cccccccc 
cccccc; 

▪▪ ccccccccccccc cccccccccc cccccccc c cccc-
ccccc ccccccc; 

▪▪ cccccccc ccccccc cccccccc c cccccccccc 
ccccccc;

▪▪ ccccccc c cccccccc ccccccc ccccccc cccccc-
ccc ccc ccccc ccccc.

ccc ccccccc c ccccccccc cccc c cccc cccccccc-
ccc cc cccccccc cccc cc ccccccc ccccc cc cccccccc-
ccccc. cc ccccc cccccccc ccccccc c ccccccccccc 
c cccccccccc cccccc ccccccccccccc c c ccccc cc-
cccccc ccccccccccccc ccccccc ccccc – c ccccccc 
ccccccccc «cccccc cccccccccccc 4.0». c cccc ccc-
cccccc cccccc ccccccc ccccccccccccc cccccccc 
ccccccccc ccccccc cccc c ccccccccccc c ccccccc-
ccc cccccccccccccccc cccccccccc. ccccccc ccc-
ccccccc cc ccccccccc.

cc cccccc cccccccccccc ccccccc cccc cc cccccc 
ccccccc ccccccccccccc cccccc ccccccccc. ccccccc-
cccccc ccccccc cccccccccccc c ccccccccccc cc-
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Участок ручного монтажа на ООО «Инфотэкс»
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Четырёхканальная цифровая ремонтная паяльная станция DMVE-2A 
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Автоматизированная сборочная линия на контрактном производстве 

ПО "Электроприбор"
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«ccccc ccccccc ccccc», ccccccc cccccc cccccc 
cccccc.

cccccc cccccc cccccccccccc cccccccccccccccc 
ccccccc – cccccccc, ccccccc cccccccc cccccc 
ccccc c cccc cccccccc. cc cccccc ccccc cccccccc 
cccccccccccccc cc cccc ccccccccc ccccccc ccccc-
ccccccc ccccccccc c cccccccccccc ccccccc c cc-
ccccccccc cccccccccc, ccc cccccccccccc ccccc 
ccccccccc cccccc ccccccc c ccccccccc ccccccc 
ccccc cc ccccc ccccccccccc cccccc (Рис 4). 

cccccc ccccccc c ccccccccccccccc ccccccc-
ccccc ccccccccc cccccccccc cccccccccc c ccccc-
ccccccccccccc cccccccc, ccccccc ccccccc cccc-
ccccccc ccccccccc cccccccc cc ccccccc cccccc. 
ccccccccccc cccccccccc-ccccccccccc ccccccccc 
ccccccccc «ccccccccc» c ccccccc cccccccccc ccc 
cccccccc c ccccccccccc cccccccccccccc.

cccccccccccc cccccccccccc «cccccc cccccccc 
ccccc» – ccccccccccc ccccccccccccccc cccccccc-
cccccccc ccccccccc. ccccccc cccccccccc ccccc-
cccc ccccccccccccccc cccccccccc cccccccccc 
cc ccccccc ccccc, ccccccccccc ccccccc ccccccc 
ccccccccccc ccccccccc, ccccccccccc c cccccc-
ccccc ccccccccccc ccccccccc. ccc cccc cccccc 
cccccccccccc ccccccc – ccccccc ccccccccccc 
cccccccc ccccc (Рис 5). cccccccc cc ccccccc ccccc 
cccccccccc cccccccc – cccccccc, ccccc cc ccccc 
cccccccccccc, cccccccccc ccccccccccccc ccc 
cccccccccc – cccc ccccccccccc cccccccccc ccccc-
cccccc cc ccc. 

cccccc cccccccccccc cccccccccccc ccccccc cc-
ccccccc cccccccc ccccccc ccccccccccccc ccccc-
ccccc c ccccccc cc ccccccc cccccccccc ccc ccccc-
cc c ccccccccc ccccccccccccccc ccccccccccc.

cccccc cccccc, ccccccc ccccc ccccccccccc 
c ccccccccc «ccccccc cccccccccccc 4.0» – ccc cc-
ccccccc ccccccccc. ccc cccc cc cccc cccccccccccc 
ccccccccccc ccccccc cccccccccccc, cccccccc-
cc ccc ccccccccccc/ccccc cccccccccc c cccccc 
ccccccccccccccccccc ccccccccccccc ccccccc cc-

ccccccc cccccccccccccc cccc cccccccccc c ccccc 
cccccccccc, cccccccccccccc, cccccccc cccccccccc. 
ccc ccccccccc ccccc ccccc ccccccccc cc ccccccc 
ccccccccc cccccccccccc. ccccccccccc cccccccc 
ccccccc (Рис 3) cccccc ccccc ccccc cccccccccc-
cccc c cccccccccccccccccccccc: c ccc cccccccc-
ccccccc ccccccc cccccc cccccc; cccccccccc c ccc-
ccccc cccccccccc ccccc cccccccccc c ccccccc 
ccccccccccccccc, cccccccccccccccc c ccccccc, 
ccccccccccc ccccccccccccc cccccccc c ccccccccc-
ccccccccc. ccccccccccc c ccccccccccc cccccccc 
cccccccccccc ccccccccccc ccc, ccc cccccc cccc-
cccccc ccc cccccc ccccccccccc ccccccccccc, ccc 
ccccc ccccccc ccccccccccc cccccccccc cc cccccc 
cc cccccccc ccccccccccccc cccccccccc, cc c cc 
cccccccc cccccccccccccc ccccccccccc cccc ccccc 
ccccccccccccc.

ccc ccccccc cccccccc cccccccccc c ccc-
ccccccccccccc c ccccccccc cccccc ccccc cccc 
cccccccc, ccccccccccc, cccccccc c ccccccccc 
cccccccccc. c ccccccccccc cccccccc cccccccc 
ccccc cccccccc c cccccccccc cccccc c ccccccc 
ccccccccc cccccccccc, cccccccccccccccc ccc cc-
ccccccccc. ccc cccc ccccccccccc cccccccc cccccc 
cccccccccc c ccccccccccccccc ccccccc ccccc 
c cccccc ccccccccc ccccccc c ccccccccccccc cc. 

c ccccc, ccccccccc cccccccc ccccccc cccccc-
ccccc cccccccccc cc ccccccccc cccccccccccccc 
ccccccc cccccccccccc, ccccccccc ccccccccc-
ccccccccc c cccccccccc cccccccccccc cc ccccc 
cccccc. ccccccccccccc cccccccccccc «cccccc 
ccccccccccc» cc ccccccc cccccc – ccc cccccc ccccc 
ccccccccccc cc ccccccccc «ccccccc cccccccc-
cccc 4.0». ccccccc c cccc ccccccccc ccccccccccccc 
ccccccccccccc ccccccc cccccccccc c cccccccc 
cccccccccccccccc ccccc, ccc cccccccccc c cccccc 
ccccc ccc cccccccccccc ccccccc cccccccccccc. 
ccccccccccc ccc «ccccc-ccc» c cccccc ccccc 
ccccccccc cc cccccccc cccccccccccc ccccccccc 
4.0 ccccccccccc cccccccccc-cccccccccc cccccccc 
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Интерактивный сборочный чертеж на мониторе 
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Интерфейс модуля оповещения о неисправностях на рабочем месте
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cccccccc ccccccc c cccccccccccc cccccc cc cccc-
ccccc ccccccccc. cccccccc «ccccc ccccccc ccccc» 
cccccc ccccccccccc cccccccc cccccc cccccccccccc 
ccccccccccccc cccccccccccc cccccccccc cc ccc-
cccc cccccccccc c ccccccc ccccccccc ccccccccccc. 
ccc ccccc cccc ccccccc cccccccccccc ccc cccc-
cccccccc ccc cccccccc ccccccccc cccccccccccccc 
ccccccc c cccccccccccc ccccccc ccccccccccccc. 
ccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccc cccccc 
ccccccccccc ccccc ccccccc cccccccccc cccccccc ccc 
ccccccc, cc cccc ccccccc ccccc ccccccc ccccc ccc-
ccccccc ccccccc ccccccccc. ccc ccccccccccc ccccc 
cccccccc, ccc ccccc cccccccc cc ccccccccc ccc 
ccccccccc cccccccccc c ccccccccccc.

«cccccc cccccccccccc 4.0» – ccc ccccccccccccc-
ccc ccccc, ccc ccccccccccc ccccc ccccccccccc ccc-
ccccccccc c ccccccccccc ccc ccccccccc ccccccc 
cccc. c cccc ccccc ccccccccccc cccccccccc cccccc-
cc c ccccccccc cccccccc cc cccccc ccccccc ccccc. 

cccccccccccc c cccccc ccccccccc ccccccc ccccc 
cccccccc cccccc c cccccccccc c ccccccc cccccc-
ccc ccc c cccccccccccccccc ccccccccccccc c cc-
ccccc ccccccccc cc ccccccccc cccccccccccccccc 
ccccccccccc, cccccccc, cc cccccc cccccccccc ccc-
cccccc c cccccccccc cccccccc (Рис 6, 7).

ccccc, ccc ccccccccccc ccc ccccccc ccccc-
ccccccccccc cccccccc c cccccccc, cc cccccc cccc 
ccccccccccc cccccccc ccccccc ccccccc. cccccccc 
ccccccc ccccccc cccccccc ccccccc cccccccc, cc-
ccccccccc, ccccccccccccccc ccccccccc, cccccccccc 
ccccccccccc cccccccc cccccccc c cccccc cccccccc 
cccccccccc (Рис 8).

cccccccccc-ccccccccccccc cccccccc «ccccc 
ccccccc ccccc» ccccccccc cccccccccccc ccccc 
cccccc cccccccc ccc ccccccc ccccccccccccc, cccc-
ccc ccccccccccc ccccccccccc cccccc cc cccccccc 
ccccccccccc. 

c cc ccccc cccc ccc ccccccccccc 
ccccccccccc ccc cccccccc c ccc-
cccccc «cccccc cccccccccccc 4.0», 
ccccccc cc cccccccccccc ccc cc-
ccccccc ccccccc cccc c ccccccc-
ccc cccccccccc-ccccccccccccc 
cccccccccc «ccccc ccccccc cc-
ccc». ccccccccc cccc cccccc ccccc-
ccc cccccccc cccccccccccccccccc 
cc cccccccc ccccccc ccccc, ccccccc 
ccccccc ccccccccccccc ccccccc, 
cccccccc ccccccc ccccccccccccc 
c cccccccc. 
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Статистика дефектов по изделию
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Статистика сборки изделий за смену
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Считывание QR-кода с историей всех технологических операций 

по изделию 
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