
 

 

 
 
Проверка на продуктово лого върху картонена опаковка. 

 
Предизвикателство: 
По време на опаковането тубичките с паста за зъби се поставят в картонени кутийки за 
продажба. Лого върху опаковката показва специфичния тип паста за зъби намираща се 
в нея. Честа промяна на продуктите, грешки в принтирането, човешка грешка или 
други фактори могат да допринесат за грешки в процеса на опаковане.  
 
Решение: 
Смарт камера от VE серията проверява логото на продукта върху всяка кутия преди 
тубичката с паста за зъби да бъде поставена в нея. Когато кутийка навлезе в зоната за 
проверка се засича чрез сензор по линията, който подава задействащ сигнал към 
камерата, която улавя изображение на „областта на интерес“. Червена пръстеновидна 
LED светлина излъчвана от камерата засилва контраста между логото на продукта и 
останалата част от опаковката.  
 
Камерата е конфигурирана и параметрите за проверка са зададени чрез Vision 
Manager, безплатният софтуер за обработка на изображения на Banner. Графичният 
потребителски интерфейс улеснява настройката и управлението и предоставя 
информация на потребителя в реално време за всяка проверка. Софтуерът позволява 



на оператора да подготви проверки офлайн и да ги изпрати към камерата, когато е 
необходимо.  
 
Конфигурирана да използва инструмента за съвпадение, камерата проверява всяка 
кутия, потвърждавайки, че логото съвпада с референтния модел и отговаря на 
критериите установени по време на настройката. Ако параметрите на инспекцията 
трябва да бъдат променяни, редактирането по време на работа прави възможно 
актуализирането на проверката докато камерата работи без да се налага спиране и 
повторно пускане.  
 
Кутиите, които не преминават успешно проверката се отхвърлят от линията преди 
тубичката с паста за зъби да е поставена в тях. Оптично изолиран изход на камерата 
задейства светлинна колона CL50 чиято червена светлина светва за всяка неуспешна 
проверка и зелена светлина за всички успешни проверки, което осигурява добре 
видима индикация на състоянието от опаковъчната линия.  
Смарт камерите от VE серията могат да съхраняват до 999 проверки, което ги прави 
идеални за приложения с честа промяна на продуктите. Операторите могат да 
променят проверката посредством компютърен интерфейс или от камерата 
използвайки четирите бутона на корпуса и двуредовия, осем-символен LCD дисплей.  
 
Препоръчани продукти:  
Смарт камери от серията VE. 

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. Възможността за редактиране по време на работа намалява 
необходимостта от прекъсване на производствения процес, както и софтуерът 
позволява офлайн изграждането и отстраняването на проблеми в приложенията. 

Здрав метален корпус с възможност за допълнителна защита на обектива за постигане 
на клас на защита IP67 за използване в тежки условия с топлина, вибрации или влага. 
Двуредов осем-символен вграден дисплей предоставя информация за проверките и 
прави лесно актуализирането на настройките, като улеснява бързата смяна на 
продуктите. Камерата разполага и с ярки индикаторни светлини за лесно наблюдение 
на статуса на камерата. 



Камерата поддържа следните комуникационни протоколи EtherNet/IP, Modbus/TCP, 
PROFINET, and Serial RS-232 за интегриране на производственото ниво. 

 

 

Източник: Banner Engineering Corp. 
Съставил: Ивайло Иванов ©  
СЕНЗОМАТ ООД 


