
 

 

 
 
Проверка на блистери за поставяне, позиция и форма на 

таблетки. 
 
Предизвикателство: 
Размерите на блистерните опаковки се променят често. 

Приложение: 
Проверка на блистери, за да се гарантира, че те са правилно напълнени и всички 
таблетки са непокътнати. 
 
Описание: 
Мащабна фармацевтична компания пакетира много от своите таблетни лекарства в 
блистерни опаковки. Празните тави се подават в автоматизирана разпределителна 
машина, която разпределя хапчетата в наличните кухини. Преди да бъде запечатана, 
всяка тава трябва да бъде инспектирана, за да се провери дали таблетките са 
поставени правилно, всяка кухина е запълнена и че няма натрошени или счупени 
таблетки. 

Решение: 
Лесната за използване камера проверява напълнените блистери. 
Една интелигентна камера от серията VE, поставена непосредствено до  изхода на 
машината, при една проверка проверява множество редове с блистерни тави. 
Камерата е инсталирана на около 36 см над поточната линия, а LED подсветка е 
инсталирана на 10 см под производствената линия. 



Когато тавите излизат от машината, те преминават между камерата и подсветката. 
Яркочервена светлина преминава през тавата, но е блокирана от таблетките, което ги 
прави тъмни с добре очертана форма. Камерата е конфигурирана да използва 
инструмента Blob, което му позволява да проверява присъствието и положението и да 
разпознава формата. Всяка проверка задейства оптически изолиран изход към 
светлинна колона TL50, която ще показва зелено за преминаващи проверки и червено 
за неуспешни проверки. Всяка неуспешна инспекция ще активира изход, 
пренасочвайки неизправните тави извън производствената линия. 

 

Умните камери от серията VE са рентабилно, лесно за изпълнение и лесно за 
използване решение за проверка на блистерните опаковки. Камерите използват 
софтуер за обработка на изображения Vision Manager на Banner, който съчетава мощни 
инструменти за проверка и възможности с интуитивен, лесен за използване 
интерфейс. Софтуерният емулатор позволява на потребителите да разработват и 
отстраняват проблеми офлайн и редактирането по време на работа, позволява да се 
актуализират проверки, докато сензорът работи, като се намалява времето за престой 
и свързаните с него разходи.  
 
  



Препоръчани продукти:  
Смарт камери от серията VE и светлинна колона TL50. 

 

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. Възможността за редактиране по време на работа намалява 
необходимостта от прекъсване на производствения процес, както и софтуерът 
позволява офлайн изграждането и отстраняването на проблеми в приложенията. 

Здрав метален корпус с възможност за допълнителна защита на обектива за постигане 
на клас на защита IP67 за използване в тежки условия с топлина, вибрации или влага. 
Двуредов осем-символен вграден дисплей предоставя информация за проверките и 
прави лесно актуализирането на настройките, като улеснява бързата смяна на 
продуктите. Камерата разполага и с ярки индикаторни светлини за лесно наблюдение 
на статуса на камерата. 

Камерата поддържа следните комуникационни протоколи EtherNet/IP, Modbus/TCP, 
PROFINET, and Serial RS-232 за интегриране на производственото ниво. 
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