
 
Система за обработка на изображения с BL20-CODESYS-
GATEWAY. 
 
В системите за обработка на изображения ISW от типа PALC модула Codys  BL20 на 
Turck контролира матричните кодове на данни и обикновен текст. Във 
фармацевтичната индустрия защитата срещу фалшифициране изисква проследяване 
на производството. Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH (ISW) произвежда 
сложни решения за обработка на изображения за фармацевтичната и други 
индустрии. Програмируемият интерфейс BL20 на Turck обработва сигналите на 
различни сензори и устройства в машините от серията PALC. BL20 действа като PLC и 
координира функциите на подсистемите.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуални тестови системи 
Машината тип PALC (Package Aggregation Line Controller) на ISW се използва най-вече 
във фармацевтичната индустрия. Устройството PALC маркира сгъваема кутия с 



уникален сериен номер, специфични за производството данни и матричен код. След 
това се проверява качеството на печата. 
Машината се състои от конвейер, който подава сгъваемите кутии към камера с 
осветление. Процесът на четене на камерата се задейства от дифузен сензор. Камерата 
проверява качеството на печат въз основа на запаметените параметри. Ако резултатът 
от печат не съвпада с зададените стойности, след това тази сгъваема кутия се изхвърля 
с  въздух под налягане (издухва се) в улей. Дюзата за сгъстен въздух се задейства от 
светлинна завеса. 
И двете светлинни завеси са от опто партньора на Turck Banner Engineering. В този 
случай простотата им е и тяхната сила. „Не е трябвало да се програмират или нещо 
подобно. Светлинната бариера е инсталирана с рефлектор като бариера за отражение. 
В този случай не е необходимо потискане на преден план или фон “, казва Вихман от 
ISW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Сърцето на системата е PLC“, казва Тобиас Вихман, упълномощен представител на 
ISW. В този случай задачата за управление се изпълнява от 
програмируем гейт BL20 от Turck. „Всички сигнали се събират в 
PLC и се обработват: сигналите от IPC, сензорите, 
задействащите сигнали, сигналите от проверката на камерата, 
монитора на сгъстен въздух и т.н.“, казва Wichmann. „Порталът 
BL20 от Turck, който може да бъде програмиран с Codesys, е 
оразмерен точно за тази задача. PLC-та на големите 
производители разбира се също биха могли да изпълнят 
задачата, но в този момент биха били ненужно скъпи и сложни 
", Wichmann обяснява решението си за BL20 и добавя:" Друго 
предимство беше, че вече имаме опит с Codesys и така BL20 
може бързо да се подготви за нашето решение. Поради това ни 
беше лесно да изберем правилния контролер за PALC. " 
Комуникацията между индустриалния компютър и гейта се осъществява чрез TCP / IP 
Ethernet връзка. "Не на последно място, именно добрата подкрепа от отдела за 
продажби на Turck взе решението за продуктите на Turck", казва Wichmann. 
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