
 

 

 
 

Засичане на различни цветни маркери. 
 
Изисквания на клиента:  
Бързо и точно откриване на многоцветни маркери върху непрекъсната лента от 
опаковъчен материал. 

Предизвикателство: 
Много от клиентите на Hamer сменят своите ролки с опаковки няколко пъти на ден, за 
да отговарят на различни продуктови линии. Когато опаковките се променят, цветните 
маркери също са различни – те могат да варират по размер, форма, местоположение, 



цвят и полупрозрачност. Предишната технология на сензора на Hamer изискваше 
клиентите да променят физически сензора, когато им се наложи да засичат различни 
цветни маркери. Hamer се обърна към Banner, за да намери сензор за цветни маркери, 
който е лесен и икономичен за инсталиране и по-малко сложен за поддръжката на 
техните клиенти.  
 
Решение: 
Сензор за цветни маркери серия R58 Expert™. 

Banner представи R58 Expert - сензор за маркери на висока скорост. R58 Expert е 
проектиран да чете множество цветове върху повърхности с висок блясък и нисък 
контраст, без да се променя сензора – идеален за клиенти, които подменят своите 
опаковки няколко пъти на ден. С опростен режим на бутон или дистанционно 
обучение, R58 Expert автоматично избира правилния LED цвят, за да оптимизира 
контраста. Може би най-добрият аспект на сензора е, че той е лесен за инсталиране, 
настройка и обучение, безпроблемно интегриране с оборудването на Hamer. Тъй като 
е толкова лесно да се инсталира и поддържа, R58 Expert се превърна в стандартния 
сензор за маркери на Hamer за автоматизираната им продуктова линия за опаковане. 

Защо Банер?  
Правилният сензор за работата – Високоскоростният сензор R58 Expert чете множество 
цветове върху материал с висок блясък и нисък контраст, без да се изисква от 
потребителите да променят сензора, което дава на клиента евтино решение за тяхното 
приложение. 

Ползи за клиента: 
Лесна употреба – R58 Expert е изключително лесен за инсталиране, настройка и 
поддръжка. 

Универсален и надежден – Hamer стандартизира R58 Expert и го използва в цялата им 
продуктова линия. 

Пояснение: 
Hamer, LLC е базиран в Минесота производител на автоматизирано опаковъчно 
оборудване за голямо разнообразие от приложения и клиенти в световен мащаб. От 
храната за домашни любимци до пелетните горива, машините на Hamer пакетират 
продукти в различни тегла и размери със скорост до 60 торби в минута. Важен 
компонент на оборудването на Hamer е сензорът за цветни маркери – способността да 
разпознава меркери върху опаковките, когато преминава с висока скорост. Когато се 
открие маркер, оборудването отрязва опаковката на определеното място, като 
елиминира отпадъците и гарантира, че всяка торба е правилно отрязана. 

  



Препоръчани продукти:  
Сензор за цветни маркери серия R58. 

 

Изключителна чувствителност към цветен контраст, засича цвят с 2% контраст в широк 
диапазон от цветове. 

Отлична производителност при приложения с нисък контраст или с силен отблясък. 
Свръх бърза 10 kHz честота на превключване (10 000 задействания в секунда) 15 µs 
повторяемост. Издръжлив, поцинкован корпус с клас на защита IP67. Висококачествен 
акрилен обектив, подходящ за приложения за обработка на храни. Биполярен изход 
NPN / PNP с избираем режим на работа LO / DO. Две позиции на лещите на всеки 
сензор и вертикална или хоризонтална светлинна точка, в зависимост от модела. 
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