
 

 

 
 

Проверка за дата / партида на картонени опаковки. 
 
Приложение:  
Проверка на отпечатаните кодове за дата / партида на сглобените кутии. 

Предизвикателство: 
Отпечатаните кодове и позиции могат да се променят.  
 
Решение: 
Визуална система PresencePLUS P4 Omni. 

Предимства:  
Корпус с категория IP68 за тежки условия. 

Много приложения за опаковане на храни изискват проверка на дата / партида, за да 
се гарантира, че кодът на датата / партидата е отпечатан правилно и четливо. След 
като кодът на датата / партидата се отпечата на картонените опаковки за замразени 



храни, се придвижват надолу по конвейера за проверка на датата / партидата. 
Хранително-вкусовата промишленост изисква надеждно и рентабилно отчитане, за да 
се гарантира, че тези кодове са правилни и четливи, за да се предотвратят грешките в 
опаковката. 

Кодовете трябва да отговарят на приемливи критерии за преминаване на проверката. 
Издръжливата камера PresencePLUS P4 Sealed OMNI на Banner работи отлично за 
проверка на дата / партида, тъй като използва оптична проверка на символите (OCV 
проверка), за да се гарантира четната дата и лот кодът се отпечатват четливо. С корпус 
с рейтинг IP68, сензорът е идеален за приложения в хранителната промишленост, тъй 
като може да издържи на тежки условия на измиване. 

P4 OMNI сензорът лесно локализира областта на картонената опаковка, която трябва 
да се провери за дата / партида, като се провери ръбът на кутията. С високоскоростно 
засичане с до 2000 части в минута (PPM), P4 OMNI бързо и точно проверява 
информацията спрямо приемливите критерии за преминаване и показва състоянието 
на резултатите с високо видима LED индикация или съобщава резултатите на 
компютър. 

P4 OMNI на Banner Engineering се предлага с капак на обектива или интегрирана IP68 
Ring Light и разполага с CCD изображение 640 x 480 за стабилно откриване на 
изображения. Стандартните инструменти за зрение като Locate, Geometric Find, Edge, 
Blob, Average Grayscale, Geometric Count и Measure са включени в P4 OMNI. 

Препоръчани продукти:  
PresencePLUS P4 

 

Високопроизводителни визуални проверки, които се събират в дланта на ръката ви: 

Безплатният софтуер включва стандартизиран графичен потребителски интерфейс 
(GUI), поддържан на 9 езика. Клас на ащита IP20 или IP68, в зависимост от модела. 



Разделителна способност до 1,3 мегапиксела (MP). Осигурява директна връзка с 
EtherNet / IP и Modbus / TCP индустриални мрежи. Разполага с дистанционна функция 
TEACH за проверка на смяна без компютър. Възможности за четене на 2D и 1D 
баркодове са налични в избрани модели. Оптично разпознаване на символи (OCR), 
оптична проверка на символите (OCV) и възможности за съвпадение на текстови 
низове в избрани модели. 

   

 

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


