
 

 
 

Инспекция на части по релса излизащи от вибрационна 
купа. 

 
Предизвикателство: 
При излизането на части от вибрационна купа в конвейерна релса е необходимо да 
бъдат проверени преди да отидат на следващото ниво на опаковане или да бъдат 
поставяне в допълнителни завършени компоненти. Вибрационните купи са ефективни 
в ориентацията на части, но без допълнителни проверяващи устройства или 
компоненти, те не осигуряват средство за сортиране на части с малки недостатъци или 
дефекти, които могат да създадат проблеми или да доведат до бракуван продукт по-
късно в производствения процес. 
 
Решение: 
На илюстрацията, прецизно изработените болтове току-що са излезли от 
вибрационната купа и се придвижват по релсата към следващата автоматизирана 
стъпка. Движейки се по релсата сензор WORLD-BEAM QS18 засича болта  и изпраща 
сигнал за включване към проверяващ сензор iVu. iVu сензорът е конфигуриран да 
засича недостатък в ръба, неправилна форма на главата на болта или друг недостатък, 



който може да е наличен. Визуалният сензор iVu проверява всяка част и спира процеса 
ако „види“ негодна част гарантирайки, че тази част няма да премине през 
автоматизираните процеси. 

Визуалният сензор iVu включва светлина, обектив, софтуер и тъч скрийн, което го 
прави идеалното решение за тази проверка. С един сензор инженера на 
производството може да постави един компонент за проверка на частта. Вграденият 
тъч дисплей позволява настройката на проверката без използването на компютър. 
Интуитивният софтуер е лесен за използване и изисква малко практика. В това 
приложение потребителят може да селектира инструмента за съвпадение, да „научи“ 
сензора автоматично да оцени параметрите за проверка на годна за употреба част, 
след което да настрои какъв процент от тези параметри трябва да бъдат покрити, за да 
се определи частта като годна за употреба. След това iVu сензорът ще различава 
надеждно негодните за употреба части.  
 
Препоръчани продукти:  
Сензор от серията WORLD-BEAM QS18 и камера от серия iVu. 

 

WORLD-BEAM QS18 е с универсален дизайн на корпуса с 18 мм резбован обектив – 
идеален заместник на много други сензори, има възможност и за страничен монтаж. 

Отговаря на IP67 и NEMA 6 стандарти за тежки условия. Достъпен е в следните 
режими: бариерен, поляризиран и неполяризиран ретрорефлективен, конвергентен 
нормален и широкоъгълен дифузивен, лазерен, ултразвуков, пластмасов или 
фибростъклен обектив, фиксирано поле и настройващо се поле. 

Предлага лесен режим на обучение с обучаем “Teach” бутон наличен в Expert QS18E и 
ултразвуковите модели. Обхватът на сензора е до 20 м. Разполага с ярки LED статус 
индикатори видими от 360°. 

Достъпни са модели с IO-Link комуникация за опростено свързване, инсталиране, 
профилактична поддръжка и бекъп. 

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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