
 

 

 
 
Откриване на линия на лепило върху панела на вратата на 

автомобила. 
 
Предизвикателство: 
По време на сглобяването на вратата на превозното средство по периметъра на 
външния панел се полага лепило издържащо на тежки условия. След това външният и 
вътрешният панел се съединяват заедно с индустриална преса. Ако в някоя област се 
нанесе недостатъчно количество лепило, панелите няма да се прилепят правилно. Ако 
се нанесе прекомерно количество лепило, то може да се пръсне през шевовете, което 
изисква почистване и потенциално влизане в контакт със съседните компоненти.  
 
Решение: 
Интелигентна камера от серия VE, конфигурирана да използва инструмента за капки, 
проверява всеки панел на вратата за наличието и консистенцията на лепилото. 
Камерата е с широко зрително поле и 2-мегапикселова камера, способна да открие 
дори леки несъответствия в количеството на нанесеното лепило. 

Софтуерът Vision Manager на Banner опростява настройката и управлението. Този 
безплатен софтуер за обработка на изображения осигурява на оператора мощни 
инструменти за инспекция, лесен достъп до данни в реално време и интуитивен 
потребителски интерфейс с графично показване на зоната за проверка. Софтуерният 
емулатор позволява офлайн разработка и отстраняване на неизправности на 
приложения. 



Графичният потребителски интерфейс позволява на операторите да наблюдават всяка 
инспекция, идентифицирайки и диагностицирайки проблеми с приложенията. 
Пътечките от лепило, които преминават проверката ще се появят в зелено. Пътечките с 
излишно лепило ще се появят в синьо, докато пътечките с недостатъчно количество 
лепило ще се появят в червено. Редактирането по време на работа позволява на 
оператора да актуализира инспекцията, докато сензорът работи, като намалява 
времето на престой и неудобствата, свързани с инспекциите за спиране и 
рестартиране. 

 

Камерата поддържа Ethernet / IP, Modbus TCP и PROFINET индустриални протоколи за 
улесняване на интеграцията със съществуващото фабрично оборудване. Защитена е от 
здрав метален корпус и е разгърнат с допълнителен капак на обектива с прозорец от 
боросиликатно стъкло за допълнителна защита от опасности в работната среда. 
 
  



Препоръчани продукти:  
Смарт камери от серията VE. 

 

Безплатният и лесен за използване софтуер Vision Manager предоставя редица 
инструменти и възможности, които позволяват на смарт камерите от VE серията да 
бъдат използвани за множество визуални приложения като разпознаване на 
елементи, позициониране на части, измерване на характеристиките и анализ на 
недостатъците. 
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