KMS9000
Camera giám sát khuôn
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CAMERA GIÁM SÁT KHUÔN KMS9000
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG KMS9000
4 Camera giám sát đồng thời
đáp ứng việc giám sát vùng
diện tích lớn hoặc các vùng
giám sát ở vị trí khác nhau

Camera
X4

Tiếng Việt

Giao diện sử dụng tiếng Việt,
dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Thao tác lấy ảnh mẫu nhanh
chóng với chức năng lấy ảnh
mẫu tự động

Lấy ảnh
mẫu tự
động

Reset báo lỗi thông qua các cơ
cấu như cửa an toàn, sensor…
nâng cao năng suất

Reset tự
động

Kiểm tra
X3

Tối đa 3 lần chụp cho 1 chu kz
kiểm tra, đáp ứng đầy đủ các
nhu cầu giám sát

Lens
3 trong 1

Len kết hợp chức năng lấy nét,
điều chỉnh sáng và Zoom tăng
tính đa dụng do khả năng
tương thích tuyệt vời với các
khuôn khác nhau

Đèn &
Lens hồng
ngoại

Ghi video
SP lỗi

Loại bỏ các tác động do ánh
sáng môi trường tới kết quả
kiểm tra

Với sản phẩm lỗi, hệ thống ghi
lại video và hình ảnh trước đó
phục vụ cho việc cải tiến.

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
Màn hình

11.5 inch 1920x1080

Thời gian xử l{

0.019 giây

Nhiệt độ hoạt động

0°C ~ 55°C

Nguồn điện

12V DC

Công suất

24W

Kích thước

310x210x50mm

Khối lượng

2kg

Model

KMS9000-C1

KMS9000-C2

KMS9000-C3

KMS9000-C4

Bộ điều khiển

1

1

1

1

Camera 2Mp

1

2

3

4

Lens 2 trong 1

1

2

3

4

Đèn hồng ngoại

1

2

3

4

Dây kết nối camera

1

2

3

4

Dây kết nối tín hiệu

1

1

1

1
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CAMERA GIÁM SÁT KHUÔN KMS9000
LỢI ÍCH MANG LẠI KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG KMS9000
NGĂN NGỪA HỎNG KHUÔN

NGĂN NGỪA SẢN PHẨM NG

GIẢM THỜI GIAN CHU KỲ ĐÚC

Hệ thống KMS9000 luôn theo
dõi hoạt động của khuôn tránh
việc bỏ sót sản phẩm hoặc dị vật
trong khuôn cho chu kz tiếp
theo

Hệ thống KMS9000 kiểm soát
việc gắn insert từ đó phát hiện
các trường hợp thiếu insert,
insert sai lệch. Phân tích NG qua
các đoạn Video & ảnh

Hệ thống KMS9000 thay thế
con người trong việc kiểm tra
khuôn sau mỗi chu kz, loại bỏ
các thao tác thừa

- Giảm chi phí sửa khuôn
- Giảm thiệt hại do bị ảnh
hưởng kế hoạch sản xuất

- Giảm hàng NG, tăng cao uy
tín với khách hàng
- Cải tiến & giảm lỗi, hệ thống
cũng có thể dùng cho các dây
chuyền kiểm tra.

- Giảm thời gian chu kz đúc
- Thay thế nhân lực giám sát

HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KMS9000
● MÁY ÉP NGANG
Kiểm tra lần 1
Tạo hình

Mở khuôn

Kiểm tra lần 2
Pin đẩy

Chờ đóng khuôn

Khuôn & SP bình thường

Dính SP bên tĩnh

Khóa pin đẩy
Interlock

Dính SP bên động

Khóa đóng khuôn
Interlock

Lỗi thiếu nhựa, bavia

● MÁY ÉP ĐỨNG
Lắp
insert

Đúc

Khóa xoay khuôn
Interlock

Kiểm tra Mở
Insert khuôn

Insert lệch
Thiếu Insert

Kiểm tra Đóng
SP
khuôn

Lỗi thiếu nhựa, bavia
Dính SP khuôn trên

Lấy sản
phẩm

Khóa xoay khuôn
Interlock

Đúc

