
 

 

 
 

Високоскоростно отчитане на цветен маркер. 
 
Приложение:  
Отчитане на цветен маркер върху етикети. 

Предизвикателство: 
Цветните маркери на тъмен фон могат да бъдат трудни за откриване при високи 
скорости.  
 
Решение: 
Сензор от серията Q3X. 

Предимства:  
Работи добре с висока скорост и може да открие до 2000 събития в секунда. 

Първичната опаковка има много високоскоростни процеси и е важно да се провери 
правилното опаковане, което може да стане чрез откриване на регистрационни 
маркери. Белите регистрационни маркери върху тъмен фон, например син, могат да 
бъдат предизвикателство за откриване при високи скорости, тъй като много сензори 



не са в състояние да увеличат контраста за надеждно разпознаване на маркера, а не на 
фона. 

Описание: 
Универсалният, здрав лазерен сензор за контраст Q3X на Banner Engineering е идеален 
за откриване на маркери. С обхват до 300 мм, Q3X има плътно лазерно петно, което 
може да разпознае малък бял маркер надеждно. 

Когато Q3X открие белия маркер, отчитането на интензитета се увеличава и се 
задейства дискретен изход, което показва, че бялата регистрационна маркировка е 
налице и това е правилният пакет, който се спуска по линията. Бялата регистрационна 
маркировка също така показва къде опаковката трябва да бъде нарязана по-късно в 
процеса, така че точното и навременно откриване на маркера е от решаващо значение 
за поддържане на желаната естетика на опаковката. 

Q3X има интуитивна настройка, с два тактилни бутона, разположени под дисплея, 
които осигуряват ясна обратна връзка на потребителя по време на конфигуриране и 
работа. С конфигурируеми, бързи скорости на реакция до 250 µs, Q3X може да улови 
до 2000 събития в секунда. Здравият, никелиран цинков, лазерно маркиран корпус 
прави сензора подходящ за много среди, дори там, където може да има режещи 
течности и масла. 

Препоръчани продукти:  
Лазерен сензор за контраст от серия Q3X. 

Универсалният, здрав лазерен сензор за контраст осигурява надеждно, 
високоскоростно разпознаване на контраст във фиксиран диапазон, като 
същевременно се игнорира фона. 

  Високоскоростно разпознаване, 250 µs, улавя до 2000 събития в секунда. Надежден обхват на 
чувствителност до 300 мм. Използва се за предизвикателно откриване на присъствие / 
отсъствие или ориентация за приложения с малки контрастни разлики. Здрав, никелиран 
цинков корпус, подходящ дори за среда с режещи течности и масла. Ясно отчитане на 
интензивността от ъглов трицифрен дисплей. Лесна настройка с отзивчиви бутони. 

Моделите за фиксирано потискане на фона позволяват откриване на контраст във фиксиран 
диапазон, като фона се игнорира. 
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