
 

 

 
 

Комбинирани проверки, използвани за проверка на 
стандартите за качество. 

 
Изисквания на клиента:  
Проверка на капачката и ориентацията на бутилката. 

Предизвикателство: 
Бутилки, които не са правилно ориентирани за опаковане, възпрепятстваха линията, 
забавяйки процеса на опаковане и изисква намеса на оператора, за да коригира ръчно 
проблемите. Неправилно опакованите бутилки не осигуряват видимост на правилния 
етикет на продуктите и трябваше да бъдат върнати на компанията.  

Неправилно поставените капачки на бутилката биха довели до изтичане на почистващ 
препарат, омекотител или други гъсти течности по бутилките и в цялата кутия. Това 
създава голяма бъркотия и поврежда етикетите и картонените опаковки. Тези 
продукти са неизползваеми. Ако бъдат изпратени по този начин, кутията и евентуално 
целият палет ще бъдат върнати на производителя. 



Решение: 
Камера за визуална инспекция iVu TG Gen2. 

На линията е инсталиран визуален сензор iVu TG Gen2. Мощният инструмент за 
съвпадение е лесен за настройка и дава възможност на iVu TG Gen2 да сравнява 
бутилки с еталонно изображение. Бутилки, които не попадат в спецификациите, се 
отстраняват преди опаковането, намалявайки намесите на оператора и връщането на 
продукта. Вграденият дисплей предоставя на операторите резултати от проверката с 
един поглед. Тези функции позволяват на компанията успешно да комбинира 
ориентацията на бутилката и проверката на седалката на капачката в една инспекция. 

IVu TG Gen2 е лесен за инсталиране, конфигуриране и използване. Неговият компактен 
размер позволява да се впише ненатрапчиво в съществуваща опаковъчна система. 
Интегрираният сензорен екран насочва оператора към настройката. Системното меню 
помага на оператора да определи регионите интерес и да зададе параметрите на 
проверката. 

Защо Banner?  
Вграден сензорен екран – не се изисква компютър за конфигуриране, промени или 
наблюдение. 

Лесна употреба – инструментите, управлявани от менюто, улесняват конфигурирането, 
настройката и управлението на устройството. 

Цена – сензорът предлага възможности за проверка в компактно, достъпно устройство. 

Ползи за клиента: 
Контрол на качеството – Сензорът идентифицира грешки преди опаковането, като 
гарантира, че стандартите за качество са спазени за всички доставени продукти. 

Ефективност на процесите – Ранното откриване и коригиране на ориентацията на 
бутилката намаляват необходимостта от намеси на оператора. 

Пояснение: 
Производител на почистващи продукти изпраща перилни препарати, омекотители за 
тъкани и подобни продукти на магазини за търговия на дребно, масови търговци и 
складове. Ефективността на процесите и контролът на качеството са жизненоважни за 
постоянното доставяне на големи количества продукт, който отговаря на очакванията. 

  



Препоръчани продукти:  
Камера IVu Plus TG. 

 

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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