
 

 

 
 

Изтегляне на въже на конвейери. 
 
Приложение:  
Задействане на аварийно спиране по продължение на конвейера. 

Предизвикателство: 
Голяма дължина на конвейера и натоварена работна обстановка.  
 
Решение: 
RP-LS42F на Banner Engineering. 

Предимства:  
Дължини на въжето между 6 м и 100 м с ярка LED визуална индикация за лесна 
видимост. 

Линиите за пълнене на напитки често изискват издърпване на въжета - наричани също 
тел за изтегляне или шнурове - като средство за задействане на аварийно спиране на 
конвейерите. Издърпването на въже позволява на операторите бързо и лесно да 
предприемат действия, ако възникне спешна ситуация и конвейерът трябва да бъде 
изключен. За да може производствената линия да се върне и работи възможно най-



бързо, визуална индикация за аварийната ситуация позволява на операторите да 
идентифицират къде е активирано изтегляне на въже и да решават проблемите 
ефективно. 

Описание: 
Превключватели RP-LS42F на Banner са разположени по дължината на конвейер, така 
че операторът да може да го хване и издърпа от всяко място, за да спре незабавно 
конвейера. Дължината на въжето варират от 6 м до 100 м, осигурявайки гъвкавост за 
защита на дълги или къси конвейери. Превключвателите RP-LS42 са компактни и 
разполагат с разнообразни аксесоари за лесна инсталация и напрежение на въжето. Те 
също така са изработени от термопластичен корпус издръжлив на тежки удари за 
използване в трудни индустриални условия. 

Когато въжето бъде изтеглено, често може да бъде трудно да се намери защитното 
устройство, което се нуждае от нулиране. За щастие Banner Engineering има решение за 
визуална индикация. Индикаторът от серия K30L EZ-LIGHT Rope pull може да бъде 
монтиран към корпуса на въжените превключватели. Това позволява бързо 
идентифициране на активираното устройство и помага максимално бързо да се върне 
към нормалната си работа. Индикациите за общо предназначение K30 са компактни и 
лесни за инсталиране по продължение на конвейера. Могат да светят в до три цвята за 
индикация и са напълно самостоятелни. 

Препоръчани продукти:  
Превключвател с въже и бутон за аварийно спиране RP-LS42F и Серия K30, 30 мм LED 
индикатор. 

 

Безплатният и лесен за използване софтуер Vision Manager предоставя редица 
инструменти и възможности, които позволяват на смарт камерите от VE серията да 
бъдат използвани за множество визуални приложения като разпознаване на 
елементи, позициониране на части, измерване на характеристиките и анализ на 
недостатъците. 
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