
 

 

 
 

Мониторинг на преси за хартия чрез I/O решение. 
 

Производителят на опаковки DS Smith следи хартиените си преси в завода си в 
Ерлензее с интелигентно I/O решение от Turck. 

DS Smith е един от водещите производители на персонализирани опаковки и дисплеи, 
използващи велпапе като основен материал. Досега компанията ръчно наблюдава 
продукцията на своите преси за хартия в завода в Ерлензее близо до Ханау. 
Цялостното решение вече автоматично предоставя на служителите информация от 
лазерни сензори и интелигентен I/O модул за това кога балите от двете преси за 
хартия са достигнали максималната граница и трябва да бъдат преместени. Това 
спестява много време, тъй като служителите вече не трябва непрекъснато да 
проверяват напредъка в съседната зала. TBEN-S на Turck компактен I/O модул с 
интегриран логически контролер на ARGEE работи тук като самостоятелен контролер - 
директно в работна обстановка, без да има нужда от контролно табло. 

DS Smith, един от водещите производители на персонализирани опаковки и дисплеи в 
Европа, подготвя своя отхвърлящ материал за рециклиране във фабриката. 
Отпадъците и повредените опаковки се нарязват в преса за отпадъци, компресират се 
на кубчета и се прехвърлят в склада. Засега единственото, което липсваше, беше 
сигнал за обратна връзка от пресата. Винаги е било необходимо служител да спре да 
работи и да проверява хода на машината. 

  



Обикновен светлинен сензор не е достатъчен. 

За да се предотврати това, трябваше да се използва система, която да предоставя 
информация за напредъка на балите. За да се осигури правилно превключване, беше 
необходим сензор, който не само предоставя информация за превключване, но и 
измерва разстоянието, така че да превключва само в рамките на определен прозорец 
на превключвателното разстояние. Въпреки това преминаващите служители, които 
изваждат бали с мотокар, също ще бъдат засечени от сензора. Към това се добавя и 
фактът, че структурните фактори са попречили на сензора да бъде монтиран отстрани, 
тъй като стената, необходима за това, има подвижна врата. Следователно 
обикновените сензори, светлинните превключватели или фотоелектрическите сензори 
са неподходящи за изискванията на DS Smith. 

Децентрализирана интелигентност без контролно табло. 
Манфред Ернст, специалист консултант по автоматизация в Sonepar, препоръча 
измервателен лазерен сензор, който в комбинация с компактен контролер може да 
оцени данните и да задейства подходящ сигнал. Ернст вече се запозна с I/O модулите 
на Turck с интегрираната среда за програмиране ARGEE и го тества на място при 
клиента. 

Когато лазерният сензор LTF12 на Banner, свързан с TBEN-S беше тестван в завода в 
Ерлензе, Филип Фрепон, служител, отговорен за поддръжката в DS Smith, беше силно 
впечатлен: „В началото мислех, че имам нужда от контролно табло, както и от сензора. 
След това обаче попаднахме на модула TBEN-S с ARGEE. Това се вписва перфектно 
веднага. Той е компактен, пасва навсякъде и предлага много добра защита IP67, като 
по този начин елиминира нуждата от контролно табло.". 

 

  



 

Интуитивно програмиране за миг. 
Таймерът се програмира чрез ARGEE по същия начин като условие. Freppon избра 
фактор от 45 секунди. Този времеви фактор предотвратява грешни съобщения, 
причинени от хората или преминаващи мотокари през лъча. TL50 LED светлинна 
колона на Banner разположена извън залата показва състоянието на машината по 
всяко време. Това дава възможност на служителите да изпълняват работата си и 
изисква от тях да се намесят, когато сигналът е активиран. Тези настройки предлагат и 
допълнителна безопасност. 

 

  



Допълнителна информация. 
I/O модули. 

 

За индустриална автоматизация Turck предлагат компактни fieldbus I/O модули за 
PROFIBUS-DP, DeviceNet ™, CANopen, INTERBUS, AS-интерфейс®, Modbus TCP, Ethernet / 
IP ™ и PROFINET. IP67 модулите за използване в тежки условия имат пластмасови 
корпуси, подсилени със стъклени влакна и метални съединители, напълно запечатани, 
устойчиви на вибрации и удари. IP20 модулите за DIN релси не могат да бъдат 
инсталирани само в табла за управление, те могат да се използват и за интегриране на 
малки, децентрализирани контролни кутии с няколко I/O сигнала във fieldbus мрежата. 
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