
 

 

 
 

Засичане на дефекти върху бинт. 
 
Предизвикателство: 
Фармацевтичните продукти като бинтове се произвеждат в големи количества и е 
необходимо да преминат щателна проверка преди да бъдат опаковани. Проверката на 
качеството е от огромно значение, за да се гарантира, че всеки материал отговаря на 
определени стандарти, особено при толкова автоматизирано производство. При 
разпознаването на дефекти върху фармацевтични продукти, производственият процес 
може да бъде спрян и обследван от операторите, така че да отстранят проблема и да 
предотвратят допълнителни загуби. 
 
Решение: 
Визуалните сензори от серията iVu са идеален избор за следене на материали дали 
отговарят на изискванията за качество. Устройството може да бъде настроено и 
наблюдавано посредством вградения или дистанционен тъч скрийн или чрез 
компютър. Четири типа сензори за вградени във всеки iVu визуален сензор: област, 
съвпадение, вид и дефект. 



Настроен да работи като сензор за намиране на дефекти, iVu проверява бинтовия 
материал за недостатъци и отхвърля части от материала, където дефектите са 
многобройни или много големи. Сензорът може да бъде настроен за ситуации, в които 
различни материали се проверяват или където светлината е нехомогенна. Може да 
бъде настроен за определена експозиция и фокус, за да гарантира заснемането на 
добра снимка по време на всяка проверка. 

Компактният дизайн и здравият IP67 корпус на сензора е идеален за употреба в тесни 
пространства и индустриална обстановка. Потребителите могат да избират измежду 
многобройни варианти за монтаж, за да паснат на специфичните нужди на 
производствената линия. Достъпни са модели с или без вграден тъч скрийн. 
Потребителите могат да настройват, променят и наблюдават проверките на разстояние 
от линията посредством дистанционния тъч скрийн или компютър.  
 
Препоръчани продукти:  
Камера от серия iVu. 
  
Сензорите iVu и iVu Color Image се използват за следене на части по вид, размер, 
ориентация, форма, местоположение, цвят или цветови вариации. Устройството може 
да бъде настроено и следено чрез вграден или дистанционен тъч скрийн или чрез 
компютър. Камерите от серия iVu са Решение „Всичко в едно“ – камера, контролер, 
обектив, и осветление в един комплект.  

Компактен и здрав IP67 сертифициран корпус снабден с различни вградени 
пръстеновидни светлини включително червена, синя, зелена, бяла, инфрачервена или 
ултравиолетова. Обективите са сменяеми, включително C-mount, за максимална 
гъвкавост в приложенията. 

Конфигуриране за минути чрез компютърен софтуер Vision Manager, вградения тъч 
скрийн или отдалечен тъч скрийн в случай на монтаж на сензора на труднодостъпно 
място. Възможност за проверка на няколко точки чрез голямото разнообразие от 
инструменти в сивата или цветната гама, в зависимост от приложението. Камерата има 
възможност за промяна на параметрите в движение с пълно коригиране по време на 
работа, за да не се спира производственият Процес. 

Камерата поддържа следните видове комуникация EtherNet/IP™, Modbus/TCP, 
PROFINET®, PCCC and Serial RS-232 за интегриране на производствено ниво. 
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