
 

 

 
 

Предотвратяване на грешки при изпращане в голям 
център за разпространение. 

 
Изисквания на клиента:  
Надеждно потвърждаване на пратките във високоскоростна система за сортиране при 
подготовка за изпращане. 

Предизвикателство: 
След запечатването на опаковките те се поставят върху конвейерните ленти и след 
това се транспортират до съответните кошчета за тяхното местоназначение. Тези 
опаковки, както и кошчетата, в които се подреждат, се предлагат в голямо 
разнообразие от размери и материали. Това отклонение на размерите може да 
затрудни точното откриване. Приблизително 8-12 сензора бяха инсталирани на всеки 
кош за проверка дали пакетът е влязъл в правилния кош. Сензорите често се 
разместват, след като са били ударени от кутия, когато влезе в кошчето. Големият брой 
сензори, използвани в това приложение, също се равнява на множество кабели и 
изходи за един кош. Това прави инсталацията тромава и отнема много време, като 
същевременно затрупва района и влошава общата естетическа привлекателност на 
пространството. Клиентът търсеше решение с един изход, което засича пакетите бързо, 



лесен е за инсталиране и поддръжка и беше достатъчно достъпен за закупуване в 
големи количества, ако е необходимо.  

Решение: 
Ретрорефлекторен BEAM-ARRAY ™. 

Най-добрият начин за решаване на това приложение беше чрез направата на 
специализирани ретрорефлективни сензори BEAM-ARRAY. Работейки в тясно 
сътрудничество с клиента, са успели да персонализират лъчите, за да отговорят на 
специфичните нужди – нещо, което не се среща често в индустрията. лъчите са 
направени така, че да отговарят на конкретния размер на всеки кош. Служителите по 
поддръжката на Banner също успяха да направят промени в специфичния за клиента 
продукт бързо и ефективно, което значително намали очакваното време за 
изпълнение, което обикновено се наблюдава при персонализирани продукти. 

Ретрорефлективните BEAM-ARRAY системи съдържат излъчвател и приемник в едно 
устройство с един изход. Този тип сензорни устройства спестяват излишните кабели и 
аксесоари, значително намаляват разходите и правят инсталирането и подравняването 
бързо и лесно. Те се предлагат и със здрав корпус, който да издържа на удар и 
вибрации, които често присъстват на конвейерите. Операторите трябва да бъдат 
сигнализирани бързо, ако кутия отиде в неправилното кошче и BEAM-ARRAY има 
време за реакция 20 ms, което позволява бързо и ефективно засичане. 

Защо Banner?  
Простота – Рефлекторните системи BEAM-ARRAY разполагат както с емитер, така и с 
приемник в един корпус. 

Поддръжка – Професионалистите на Banner Engineering направиха конкретни промени 
в лъчите, за да задоволят нуждите на клиента. 

Бързо време за реакция – Достъпни са с 20 ms време за реакция и отговарят на 
изискванията за бързина на клиента. 

Ползи за клиента: 
Спестяване на разходи – Светлоотразителната BEAM-ARRAY е рентабилно решение, 
което елиминира нуждата от множество сензори, кабели и изходи, като значително 
намалява цената на стоките, както и времето, прекарано за инсталиране и настройка. 

Специализиран продукт – Персонализирането на продукта позволява перфектно 
прилягане към голямо разнообразие от размери. 

Пояснение: 
Тъй като боравенето с материали продължава да се разраства в световен мащаб, 
индустрията става по-конкурентоспособна и създава нужда от по-креативни решения в 
ценова среда. Предотвратяването на грешки преди изпращането на пакетите помага 
да се гарантира удовлетвореността на клиентите и да се спести загубеното време и 
парите, изразходвани за коригиране на грешки. 

  



Заключение: 
Предотвратяването на грешки на конвейера помага на компаниите да осигурят 
отлично обслужване на клиентите и намалява нежелания престой. 
Ретрорефлективните сензори BEAM-ARRAY на Banner Engineering имат много бързо 
време за реакция и са трайни решения с единичен изход, които намаляват разходите, 
без да се жертва производителността. 

Препоръчани продукти:  
Серия BEAM-ARRAY. 

 

Цялостната система BEAM-ARRAY се нуждае от контролер, двойка емитер / приемник и 
свързващи кабели. 

Предлага избор на сериен изход RS-232 с захранващо напрежение от 15 до 20 VDC или 
аналогови / дискретни изходи с 105 или 125 VDC или от 210 до 250 VAC. Разполага с DIP 
превключватели за до два от осем програмируеми режима на измерване. Включва 
непрекъснато или затворено сканиране. Позволява контрол на инициирането на 
сканиране с отделен вход на гейта. Игнорира активност в едно или две полета по 
дължината на лъчите с програмируемо заслепяване, в зависимост от модела. 



Излъчвателите и приемниците се предлагат в четири дължини от 300 мм до 1,2 м и 
осигуряват обхват от 3 м и минимален размер на засичания обект от 11,4 мм. Двойките 
емитер / приемник са изградени от алуминиева тръба с диаметър 2 1/4 "с епоксидно 
капсулирана схема.  

Предлага се и серия BMLV. Системата е идеална за засичане или броене на големи 
предмети, попадащи през сензорната зона. Минималният размер на обекта е 50 мм на 
0,6 м от сензора и 125 мм на 2,1 м от сензора. Сензорите се предлагат в следните 
дължини: 1200, 2400, 3600 и 4800 мм. Максималният обхват е 3 м, когато се използва с 
висококачествена светлоотражателна лента Banner. Има възможност за избор на 
принципа на засичане – LO/DO. Инсталирането и подравняването са прости и бързи 
операции. 
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