Inline vision systemen

Printaanwezigheid
Eenvoudige gebruikersinterface en bewezen
betrouwbaarheid van het Videojet Laetus tekenleesbaarheidssysteem maakt
nauwkeurige herkenning van afgedrukte
tekst en codes mogelijk

Zorg ervoor dat de geprinte code aanwezig is.
Naadloze integratie in een productielijn.
Verbeter de kwaliteit en optimaliseer de productieefficiëntie.
• Maak een foto van de tekst
• Bewerk de afbeelding en bereken de hoeveelheid
markering op het product.
• Vergelijk de mate van markering met een
drempelwaarde

Controleer of de
markering aanwezig is

✔✔✔
Consumentenvertrouwen
•

•
•

 erhoog de kwaliteit van het product door te verzekeren
V
dat de benodigde informatie volledig wordt afgedrukt
(houdbaarheidsdatum, LOT, enz.)
Producten die op de markt worden gebracht, zijn 100% op
kwaliteit geïnspecteerd.
Behoud merkkwaliteit door ervoor te zorgen dat de code
aanwezig is op alle producten

Eenvoudige installatie
•
•

I nstallatietijd wordt geminimaliseerd door integraal SKU-/
artikel-beheer.
Het instellen is eenvoudig met een bijzonder
gebruiksvriendelijke operator-interface

Communicatie en verbinding
•
•
•

 erwijder het risico op menselijke fouten met lijnintegratie
V
en codebeheer.
Beheer van markeersysteemcodes rechtstreeks met de
Vision-controller.
Meerdere camera's/printers kunnen met elkaar worden
verbonden en vanuit een centraal punt worden ingesteld.

Productie-efficiëntie
•
•
•

 erminder kosten veroorzaakt door herbewerking, recalls en
V
afval.
Snelle en betrouwbare instelling en omschakeling zorgt voor
een hoge OEE.
Het End-of-Batch rapport biedt productiemanagers de beste
traceerbaarheid voor kwaliteitsproblemen.

Inline vision systemen
Printaanwezigheid

Gebruikersinterface en software

Milieubescherming

Laetus NAVIGATOR voor MS Windows

Inspectiecamera IP65
Optie- roestvrijstalen behuizing IP54 (zonder ventilator)

Talen

Temperatuur/vochtigheidsgraad

Engels
Andere talen op aanvraag

0 °C tot 50 °C
0% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

Inspectiesysteem

Elektrische vereisten

Inspector wt621 slim camerasysteem, 1280x 1024 pixel, monochroom, max.
50 fps, ingebouwd besturingssysteem, 1 Trigger input, 3 inputsignalen voor
toekomstig gebruik, 4 resultaatoutputs, ingebouwd led-licht rood/blauw, led
klasse I, stroboscoopcontrole van intern licht, ingebouwde lens met aanpasbare
focus-software (9,6 mm), leesafstand 70 ... 1.500 mm, optische indictatoren
(5x statusscherm, 10x led-staaf, 1 groene feedback), pieper/zoemer,
connectiviteit geschikt voor Profinet, EtherNet, EtherCAT, PROFIBUS DP

100-240 VAC bij 50/60 Hz, ongeveer 60 W, 24V / DV 240 W voeding
meegeleverd
Inclusief 8-poorts ethernet-switch

Pakketopties
COMMANDER 110S, 10” aanraakscherm, Windows 10 IoT Enterprisebesturingssysteem, 128 GB SSD

Toepassing printaanwezigheid
Op contrast gebaseerde pixelteller, standaard of omgekeerde printstijl,
instelbaar acceptatieniveau versus getrainde referentieprint, configureerbare
printanalyse, applicatievenster trackertool.

Elektra kast, roestvrij staal, incl. 24V DC-voeding, 8-poorts ethernet-schakelaar,
aansluitblokken voor 2 inspectiecamera's, foutstopsignaal en indicator

Snelheidsvermogen van inspectielijn
Afhankelijk van de toepassing, meestal tot 25 Hz

Werkafstand / gezichtsveld
Let op! Lens van 17,1 mm niet beschikbaar!

8

7

6

5

4

3

2

1

A
48

F

F

Inspector wt621
193

E

E

18

75

36

266

R6

)

(4x

D

33

D

M4

3

C

B

B

R6

A

COMMANDER 110S

Dimensions shall
be according
DIN ISO 2768-1-f
DIN ISO 2768-2-H
Date

A

8

Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

7

6

5

ISO 1(E)

Geisler
Sienkiewicz
Sienkiewicz

PV
Material:
a Page 5 del.
No.
Revision

20.11.19 CaHu1
Date Name

Scale:

1:2

Ref.:

Description:

COMMANDER 110S-2DA4

Name

Drawn 21.07.15
Check. 20.11.19
Appr. 20.11.19

Copyright reserved Laetus
The reproduktion, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization
is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or
design. Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Bel 0345-636 522
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