
 

 
 

Проверка на запушалки (тапи) във флакони за правилно 
уплътнение. 

 
Приложение: 
 Потвърждение за правилно поставена запушалка (тапа) на флакон. 

Предизвикателство: 
Височината на флакона може да варира.  
 
Решение: 
Сензор iVu Plus TG Gen2. 

Предимства: 
Лесно конфигуриране чрез вградения тъч скрийн, дистанционен тъч скрийн или 
компютър. 

Във фармацевтичната индустрия, където стъклените флакони се пълнят с течни 
лекарства с голяма скорост, веднага след като е напълнен флакона трябва правилно да 
бъде поставена запушалка. Всяка неподходяща или неправилно поставена запушалка 
може да причини бъркотия и потенциално изтегляне на продукта. 



Потвърждение за правилно подравнена тапа в шишенцето 
За да се подсигури правилното поставяне на запушалката след напускането на 
пълначната станция, сензор от серията iVu – настроен за инспекция на област с 
движение, потвърждава, че всяко шишенце има поставена запушалка и тя е правилно 
позиционирана, за да осигури правилно запечатване на стъкленото шишенце. Ако 
запушалката липсва или не е поставена правилно, тогава сензора изпраща сигнал за 
неуспешно премината проверка към линията..  
 
Препоръчани продукти:  
Камера от серия iVu Plus TG Gen2. 
  
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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