
 
Контрол за наличие / отсъствие дата / код на партида. 
 
Предизвикателство: 
При бутилирането на напитки, като част от хранително вкусовата индустрия, кодовете 
за дата / партида са задължителни за всички продукти, за да се установи кога или къде 
е направен даден продукт. На движещата се линията за пълнене, е необходимо да се 
потвърди, че кодът за дата / партида присъства физически на всяка бутилка. 
Производството за напълване/ бутилиране на напитки се нуждае от рентабилна 
система, която може да отчита ясни и надеждни резултати, за да предотврати 
грешките при опаковането. 
 
Решение: 
Сензор от SLM серията, използван в комбинация със сензор за визуализация на 
серията iVu, може да се използва за откриване на бутилки, които преминават по 
линията, и за проверка на наличието на код за дата / партида. По време на процеса на 
етикетиране сензорът SLM слот открива всяка бутилка по време на нейното 
преминаване. След това SLM изпраща изход, като задейства сензора за визуализация 
iVu, за да провери дали кодовете са отпечатани върху бутилките. Сензорът за SLM 
серия е лесен за използване и е самостоятелен и здрав, с 50-микросекундно време за 
реакция. 
 
Сензорът за изображения iVu TG удостоверява датата / номера на партидата въз 
основа на направена снимка с правилния номер на дата / партида. Когато бутилките се 
транспортират по транспортната лента, iVu сравнява последно заснетото изображение 



със записаното коректно изображение. Ако двете изображения не съвпадат, това 
означава, че номерът на датата / партидата липсва или е неправилен. В този случай 
бутилката се отсортира и изважда от производствената линия. 
 
Компактният дизайн и с клас на защита IP67, iVu е идеален за използване в затворени 
пространства и натоварена индустриална среда. Потребителите могат да избират от 
няколко опции за монтаж, за да отговарят на специфичните нужди за поставяне на 
производствената линия. Те са налични в модели с или без интегриран сензорен 
екран. Потребителите могат да конфигурират, променят и контролират инспекциите от 
линията с помощта на отдалечен контрол / дистанционен контрол / или персонален 
компютър. 
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