Systémy vizuální
kontroly

VIZUALIZACE NOVÉHO STANDARDU KVALITY
NAŠÍ ZÁKAZNÍCI ZÍSKAJÍ
Společnost Sightline je dodavatelem
řešení vizuální kontroly za účelem řízení
kvality a zvýšení produktivity výrobních
linek. Na trhu působí od roku 2009.

Zvýšení
produktivity
• Vyšší výrobní kapacita
• Minimalizace prostojů
• Flexibilita změn

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO

• Snížené náklady na
pracovní sílu

Kontrolu sváru

Dávkování a kontrolu množství

Ověření neporušenosti
sváru

Počítání a třídění
jednotlivých položek do
samostatných skupin
před zabalením

Vyšší kvalitu
výrobků

Okamžité
snížení
nákladů

• Automatické vyřazování vadných
produktů

TAK CHUTNÁ ÚSPĚCH

Kontrolní a třídicí systém IL-1000 na lince pro
výrobu bagelů s kapacitou 600 bagelů za minutu

Kontrolu tvaru,
velikosti a barvy pečiva,
masa, drůbeže, sýrů,
vajec, ovoce, zeleniny a
krmiva pro zvířata

měření
• Vyšší kontrola procesu

• Redukce odpadu díky
kontrole výrobního procesu

Lepší bagely s nižšími náklady

Kontrolu potravin

• 100% kontrola při plné
rychlosti linky
• Rychlé, spolehlivé a přesné

Po

Kontrolu
obalu
Kompletní kontrola
obalu včetně
neporušenosti
obalu, štítku,
čárového kódu a
data / kódu šarže

Další využítí
Vratné obaly
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VYSOCE VÝKONNÁ MĚŘENÍ PŘIZPŮSOBENÁ VAŠIM VÝROBKŮM
NEUSTÁLE SE ROZŠIŘUJÍCÍ DATABÁZE VÍCE NEŽ 100 MĚŘÍCÍCH ALGORITMŮ

POKROČILÁ MĚŘENÍ

Díky technologii na rozpoznávání obrazu lze nyní vaše výrobky jednoznačně
charakterizovat pomocí komplexní sady parametrů, které by při použití
tradičních manuálních metod byly obtížné a časově náročné.

Analýza spodní
etikety
Barevná analýza
konkrétní oblasti

Naše databáze standardních měření obsahuje více než 100 základních a
pokročilých algoritmů a neustále se rozšiřuje.
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Ověření kódu
data a kódu šarže

Center Length

Připálená místa

Pokrytí povrchu

Analýza spodní části

Délka sváru
Max. šířka. Celková plocha

Termální snímek výrobku s teplejším
obvodem zobrazuje správně
provedený svár.

Tepelná měření
• Analýza vakuového sváru (rozměry, plocha, teplota)
• Teplota výrobku (průměr, max., min.)

Kontrola oblasti
sváru na přítomnost
cizích látek nebo
zabarvení (volitelně)

Ověření čárového
kódu a analýza
čitelnosti

Kontrola obalu
Celková kontrola (analýza horní a spodní části, 2D / 3D)
Detekce cizích předmětů ve sváru nebo v průhledném obalu
•

•

Délka / šířka

Barva

Center
Width

Bounding Box

Informace o prasklině

Ověření
specifických
prvků v textu

Pokrytí strouhankou a tvar

ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ
• Plocha, tvar, barva
• Délka a šířka
• Kontrola spodní části (volitelné)
• Průměry (min., max., tloušťka)

Adaptivní délka

Nedostatečné pokrytí strouhankou
Oblast přebytku

• Objem a řez
• Výška / tloušťka (min., max., prům., střed, okraj)
• Srovnávací 2D / 3D měření pomocí mapování na vzory
• Detekce cizích předmětů
Strouhanka
chybí
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Nedostatečné pokrytí strouhankou

Měření šítá na míru
! Shoda se šablonou (shoda oblasti v %)
• Adaptivní délka a šířka (podél křivky)
• Detekce odlesku
• Drsnost (nerovnost okrajů)
• Chytrá tloušťka
• Pokrytí strouhankou

Pokrytí housky sezamovými semínky

Kontrola ploch
Vyhledávání a kontrola specifických rysů na
předmětu (např. polevy, praskliny, cizí látky)

• Počet, velikost (délka, šířka, plocha)
! % pokrytí (celkové, min., max., počet mimo limity)
Průměrné zbarvení
•

Oblast přebytku
M
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VIZUALIZACE METRIK V REÁLNÉM ČASE ODKUDKOLIV
Intuitivní softwarová sada measura® od společnosti Sightline zjednodušuje
každý krok procesu kontroly, od nastavení výrobku a kontroly v reálném čase, až
po monitorování procesu a analýzu kvality.

Sledujte proces zajištění kvality (QA) a výkon výroby v reálném čase
na různých platformách.
Vzdálený monitoring
®

Jednoduché nastavení systému

Kontrola v reálném čase

• Až 5 měření najednou
• Zobrazení na více obrazovkách
• Optické notifikace
• Konektivita přes Ethernet

®

®

®

Umělá inteligence
®

• Definujte své výrobky
• Nastavte požadovaná měření
• Nastavte limity
• Interaktivní nastavení ploch
• Přehrávání záznamů

®

®

®

• Rychlost až 100 objektů za
sekundu
• Intuitivnost obrazovky operátorů
• Zobrazování trendů
• Archivace dat

• Modi kovatelné šablony sestav
fi

®

• Konfigurovatelný časový rozsah
• Automatizované PDF reporty e-mailem
• Exporty do Excelu nebo PDF

PROPOJENÍ SE SYSTÉMY TŘETÍCH STRAN
Data ze systému measura® lze importovat do programů od jiných výrobců.
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ŘEŠENÍ PŘIZPŮSOBENÁ VAŠIM POŽADAVKŮM

IN-LINE

BENCHTOP

• Integrace do stávajících výrobních linek
• Kompaktní, určené pro off-line
kontrolu

• 100% kontrola včetně vyřazení vad,
až 100 předmětů za sekundu.

• Měří výrobky o délce až 91 cm

• Součásti dodávky je inspekční dopravník
s proměnlivou rychlostí.

• Snímání pomocí 3D skenerů
a kamer s horním pohledem

• Výběr z několika mechanismu třídění

• Výběr z vícero šířek dopravníků

• Podporuje více typů kamer a osvětlení

• Váhy a teplotní sondy jako
volitelné příslušenství

• Volitelné spodní a boční kamery
• Poskytuje ukazatele výroby (čas v provozu,
výrobní kapacita, atd.)

(BT-250)

• Na vyžádání možnost úpravy dle vašich potřeb
• Dostupné typy: IL-300 až IL-2000
Washdown version
(BT-300WD)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE*

OVER-LINE
• Montáž přímo nad stávající výrobní linku
• 100% kontrola až 100 výrobků za sekundu

Provozní
požadavky:

Vlhkost vzduchu: 5 % - 95 %, nekondenzující
Napájení vyhodnocovací jednotky: 7.5A, 230VAC / 50HZ
Napájení pohonné jednotky: 400-600VAC / 3-fáze / 1KW
Průtok vzduchu: 850 l / min.

Počítač:

Intel Core i7 a vyšší

OS:

Windows 10 Professional nebo Enterprise

Konektivita:

Ethernet (bezdrátové řešení k dispozici na vyžádání)

Databáze:

MySQL Server (na lokálním SSD)

SYSTÉMOVÉ SPECIFIKACE*
Benchtop:

Over-Line:

Teplota:

Od 4 do 45˚C

Od 4 do 30˚C, 50˚C v případě verze s Od 4 do 30˚C, 50˚C v případě
chlazením
verze s chlazením

Rozměry:

BT-250: D 978 mm x V 914 mm x
Š 457 mm
BT-300WD: D 914 mm x V 947
mm x Š 749 mm (omyvatelná
verze)

OL-500: D 813 mm x V 889 mm x Š
1092 mm (včetně osvětlení)
Konkrétní šířka se odvíjí od šířky
dopravníku, od 300 mm do 2000 mm

IL-1000: D 1753 mm x
V 1956 mm x Š 1016 mm
Konkrétní šířka se odvíjí od
šířky dopravníku, od 300 mm
do 2000 mm

Kapacita:

Až 10 předmětů za sekundu

Až 100 předmětů za sekundu

Až 100 předmětů za sekundu

Limity:

Min: 3.2 mm, Max: D 508 mm x V
140 mm x Š 406 mm

Min: 13 mm, Max: Průběžná délka x
V 114 mm x Š 762 mm

Min: 6.5 mm, Max: D 610 mm
x V 114 mm x Š 990 mm

• Podporuje více typů kamer a osvětlení shora
• Podporuje dopravníky o šířce 300 mm až 2000 mm
• Generuje ukazatele výroby (čas provozu, výrobní
kapacita atd.)

In-Line:

• Podpora základní selekce vad
• Dostupné typy: OL-300 až OL-2000

* toto jsou typické specifikace, jiné požadavky k dispozici na vyžádání
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FLEXIBILNÍ DESIGN DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
VÝBĚR KAMER

DOPRAVNÍKY

Kamery a osvětlení jsou základem každého systému pro vizualizaci.
Poskytujeme široký výběr kamer a osvětlení, pomocí kterých zajistíme snímky
nejvyšší kvality tak, abychom získali opakovatelná a přesná měření.

• Komunikace se stávajícími dopravníky pomocí PLC
• Variabilní kontrola rychlosti
• Individuální řešení dle požadavků
Flexibilní výběr komponent rozšíření
•

• Pohled shora - celobarevný, rozlišení již od 0,02 mm
3D profil - rozlišení >= 0,1 mm, > 500 000 snímaných bodů za sekundu
•

• Boční – 360° snímání předmětů ze všech stran
Spodní – celobarevný, rozlišení již od 0,02 mm
•

• Termální – termální zobrazování objektů v pohledu shora za účelem teplotní analýzy

AUTOMATICKÉ VYŘAZOVÁNÍ

Laser
Kamera pro pohled shora

3D Kamera

Výkonné LED osvětlení
Kamery pro kontrolu ze strany

Dopravní pás

Kamera pro pohled zdola

• Zastavení dopravníku
• Vyřazování vzduchem (horní, postranní)
• Příčka (padání, zvedání, zatáhnutí)
• Posunovač
• Stírací rameno
• Posunovací prsty

Kamera pro kontrolu ze strany

TYPY OSVĚTLENÍ
• Bílé LED – pro přesné měření barev
• UV – pro detekci fluorescence a fluorescenčních znaků
• IR – pro zvýšení kontrastu u černých a tmavých objektů
• Laser – pro 3D skenování
Aplikace pro termální zobrazování nevyžadují další osvětlení navíc

DALŠÍ MOŽNOSTI AUTOMATIZACE
• Zarovnání, třídění, recirkulace
• PLC (Allen-Bradley, Siemens)
• Verze s průmyslovým robotem (ABB)
• Komunikace se stávajícím řídicím systémem
• Další automatizace možné na vyžádání

Bílé LED osvětlení

10

Sightline

l

a KPM Analytics brand

Vision Inspection Systems

11

GLOBALNÍ KPM ZASTOUPENÍ
Jelikož je Sightline obchodní značkou KPM Analytics, jsou její
zákazníci podporováni naší celosvětovou prodejní, servisní a
autorizovanou distribuční síti KPM

Czech Republic (Třinec)
+420 558 993 080
U.S.A. (Los Angeles)
+ 1 (805) 981-3755
U.S.A. (Boston)
+1 (774) 462-6700
Canada (Ottawa)
+1 (800) 768-6821
U.K. (London)
+44 1536 408066
France (Paris)
+33 01 41 47 71 38
Poland (Warsaw)
+48 22 6739526
Germany (Frankfurt)
+49 (6721) 988 6720
Italy (Rome)
+39 0774 354441

KPM HEADQUARTERS
BRAND HEADQUARTERS
/ SALES OFFICE

China (Beijing)
+86 (10) 63345789

SALES & SUPPORT
OFFICE

Malaysia (Kuala Lumpur)
+86 (10) 6334 5780
Zastoupení v ČR: S.S.K., a.s.

sightline@ssktrinec.cz
www.ssktrinec.cz/sightline

SERVIS A PODPORA

Frýdecká 201,
739 61 Třinec
sightline@ssktrinec.cz
© Sightline Process Control, Inc.

fi

Sightline má přístup k celosvětové
partnerské síti KPM, díky které
poskytuje instalace, školení, vzdálenou
podporu, pravidelnou údržbu a
rozšířené záruky té nejvyšší kvality.
Sightline také poskytuje modi kace
systémů či modernizace softwaru a
hardwaru. Každý systém má
zabudovanou Ethernet funkcionalitu
pro podporu vzdálené diagnostiky.

