
 

 

 
 

Идентифициране на присъствието и височината на 
капачката на бутилка. 

 
Предизвикателство: 
Необходима е 100% проверка, за да се гарантира, че всяка капачка е сигурно 
приложена към PET бутилка.  
 
Решение: 
Визуалният сензор на Banner iVu Plus с опция за съвпадение с шаблон. 
Предимства: iVu Plus на Banner Engineering идентифицира бутилки с липсващи или 
неправилно поставени капачки на бутилки 

В процеса на пълнене на напитки трябва да има система, която може точно да 
идентифицира липсващи или неправилно поставени капачки. Много е важно да се 
провери наличието на капачки, тъй като липсващи или неправилно поставени капачки 
могат да доведат до разливане, пропилян или оттеглен продукт - това струва на 
компаниите за напитки ценно време и пари. Това може да стане с ръчна проверка, но 
за да се сведе до минимум прекъсването на производството и да се увеличи 
производителността, е необходимо автоматизирано рентабилно решение.  

Описание: 
Визуалната система iVu Plus Gen 2, сдвоена с Q4X и LEDRB подсветка, предлага 
решение, което ще осигури надеждни резултати. Докато напълнените бутилки 
преминават покрай Q4X сензора, той задейства визулният сензор iVu, за да заснеме 
изображение и да се сравни с правилно изображение, което е било предварително 
съхранено в устройството. Ако изображението съвпада, капачката е поставена 
правилно и бутилката ще продължи да се движи по производствената линия. Ако 



обаче изображението не съвпада и капачката се установи, че липсва или е неправилно 
поставена, след това на линията се изпраща неуспешен изход и бутилката се отхвърля. 
Червената LED подсветка на Banner се използва за създаване на силует на капачката на 
бутилката. Светлините са вградени с мощни светодиоди и IP67 и IP69K корпус, за да 
осигурят ярка и равномерна осветеност в среда за измиване. 

 
 
Препоръчани продукти:  
Камера iVu Plus Gen 2, лазерен сензор Q4X и подсветка LEDRB. 

                           
 

Сензорите iVu и iVu Color Image се използват за следене на части по вид, размер, 
ориентация, форма, местоположение, цвят или цветови вариации. Устройството може 
да бъде настроено и следено чрез вграден или дистанционен тъч скрийн или чрез 



компютър. Камерите от серия iVu са Решение „Всичко в едно“ – камера, контролер, 
обектив, и осветление в един комплект.  

Компактен и здрав IP67 сертифициран корпус снабден с различни вградени 
пръстеновидни светлини включително червена, синя, зелена, бяла, инфрачервена или 
ултравиолетова. Обективите са сменяеми, включително C-mount, за максимална 
гъвкавост в приложенията. 

Конфигуриране за минути чрез компютърен софтуер Vision Manager, вградения тъч 
скрийн или отдалечен тъч скрийн в случай на монтаж на сензора на труднодостъпно 
място. Възможност за проверка на няколко точки чрез голямото разнообразие от 
инструменти в сивата или цветната гама, в зависимост от приложението. Камерата има 
възможност за промяна на параметрите в движение с пълно коригиране по време на 
работа, за да не се спира производственият Процес. 
 
Камерата поддържа следните видове комуникация EtherNet/IP™, Modbus/TCP, 
PROFINET®, PCCC and Serial RS-232 за интегриране на производствено ниво. 
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