
Swift-E Yeniden Yapılandırılabilir 3D Sensör

Esnek üretim için bir algılama çözümü

Swift-E 3D yeniden yapılandırılabilir sensör, endüstriyel uygulamalar için 
tasarlanmıştır, genelde Eksiksizlik (nesne sayımı) kontrolleri, Ürün seviyesi 
tespiti veya Kutu doldurma ve Palet Makinesi kademe uygulamaları. 
En yeni gelişmiş ToF (Uçuş Süresi) teknolojisinin kullanılması, Swift-E 3D 
sensörünü, günümüzün daha fazla ürün değişkenliği ve esnek üretim 
talebi için denetim muayenesi amacıyla yüksek esneklik gerektiren üretim 
hatlarına ideal bir çözüm haline getirir.

Swift-E, mesafe veya yükseklik ölçümü için entegre uygulama profillerini 
içerir. Bu çözümler, ek bir yazılım gerektirmeyen, kullanımı kolay, web 
tabanlı bir arayüz ile özelleştirilebilir.

Swift-E, EtherNet/IP üzerinden Allen-Bradley® Logix kontrol cihazları ile 
hızlı ve kolay bir şekilde entegre olur, üretkenliği maksimuma çıkarmak ve 
plansız duruş sürelerini önlemek için gerçek zamanlı veri erişimi sunar.

Özellikler ve avantajlar
Swift-E, hızlı ve güvenilir, yeniden 
yapılandırılabilir mesafe veya yükseklik 
ölçümüne imkan tanıyan 3D Uçuş 
Zamanı (ToF) teknolojisini baz alan yeni 
bir sensör tipidir.

• Hızlı ve güvenilir 3D algılama

• EtherNet/IP bağlantı ve Studio 5000® 
Ek Profil (AOP)

• Mesafe ve yükseklik ölçümü için 
entegre uygulamalar

• Entegre web arayüzü ile tamamen 
yapılandırılabilir (yazılım gerekmez)

• Her biri kullanıcı tanımlı bir şeklin 
64 sanal algılama bölgesine kadar 
255 adede kadar şablon ile saklama

• Ortam ışığına karşı çok düşük 
hassasiyete sahip Entegre Kızılötesine 
Yakın (NIR) aydınlatma

Yükseklik Ölçümü – Swift-E hareketli 
veya statik nesnelerin yükseklik ölçümü 
için kullanıcının birden fazla sanal 
algılama bölgesini yapılandırmasına 
imkan tanır. Bağımsız sanal algılama 
bölgesi sonuçları kontrol cihazında 
etiketler olarak mevcuttur

Varlık Algılama – Swift-E’ye sanal bir 
algılama bölgesinde ölçülen yükseklik 
ile bilinen bir yüksekliği karşılaştırma için 
öğretilebilir. Karşılaştırma, tanımlanan 
her sanal algılama bölgesi için kontrol 
cihazında bir boolean etiket olarak 
sunulan başarılı/başarısız muayene ile 
sonuçlanır.

Yeniden yapılandırılabilirlik – 
Yukarıdaki her iki çözüm de 255 farklı 
şablona kadar destek özelliğine sahiptir, 
her biri cihazda saklanan şablon 
başına 64 adede kadar sanal algılama 
bölgesine sahiptir. Şablonlar EtherNet/
IP arayüzünden hemen geri çağrılabilir, 
kontrol cihazının herhangi bir zamanda 
kullanımda olan algılama profilini 
tanımlamasına imkan tanır.



Örnek Uygulamalar

Robot Palet Makineleri
• Tüm ürünlerin kademelendirmeden palete transferinin doğrulanması palet makinesi sistemlerinde ortak bir zorluktur. 

Swift-E ile her bir palet seviyesinin eksiksiz olduğu doğrulanabilir ve palet istiflemenin bütünlüğü sağlanır. Mevcut 255 
şablon ile, 255 farklı düzene kadar saklanabilir.

Kutu Paketleme Muayenesi
• Modern kutu paketleme sistemlerinin birçoğu, ürün kutularını doldurmak için robot veya pnömatik transfer 

kutularını kullanır. Kutu doldurmanın doğrulaması çok önemli ve de zordur. Swift-E, tüm kutuların beklenen şekilde 
doldurulmasını sağlamak için yükseklik veya eksiksizlik muayenesi sağlar.

Eksiksizlik Kontrolü
• Çok sayıda endüstriyel sistemde eksiksizlik veya ürün varlığı/eksikliği doğrulaması gereklidir. Swift-E, çok sayıda 

endüstriyel uygulama için nesnelerin yüksekliğini veya eksiksizliğini doğrulayan, dokunma gerektirmeyen, geniş 
kapsamlı çözümler sunar. 

Aksesuarlar Kat #

12V DC Güç Kaynağı (ofis sınıfı), M12 Konnektör (güç kablosunu içermez) OI-PS

Standart tripod montajı için 1/4 inç-20 dişli montaj plakası OI-TMOUNT

Allen-Bradley 12-15V DC Güç kaynağı – endüstriyel kalite (90 W) 1606-XLP90B

DC Mikro Stili (M12) 4 pim dişi kablo seti, endüstriyel güç kaynağı ile kullanım için (veya benzeri) 889D-F4AC-x

Swift-E Kat #

Entegre uygulamalara sahip Swift 3D EtherNet/IP sensör, 12 VDC güç, 43x33 der Görüş Alanı OI-E1480

Entegre uygulamalara sahip Swift 3D EtherNet/IP sensör, 12 VDC güç, 43x33 der Görüş Alanı, 
Silikon lastik uçlar OI-E1480-R

Ürün Özellikleri Parametre Değer

Çözünürlük 640x480 piksel

Tepki Süresi ~50 ms

Çalışma Aralığı 0,5 - 6 m (~1,5 - 20 ft) (tipik)

Ölçüm Hassasiyeti ~1 cm (tipik, dönüş sinyal 
seviyesine göre değişir)

Görüş Alanı 43°x33° (H x V, merkezde ölçülür)

Aydınlatma 7x LED @ 850 nm, entegre

Parametre Değer

Çıkış Verileri Yükseklik, varlık veya eksiklik

Arayüz EtherNet/IP

Güç 12V DC/20 W (tipik), 60 W 
(en yüksek)

Sanal Algılama 
Bölgeleri

Şablon başına 64 adede kadar 
sanal algılama bölgesi

Şablon Sayısı 255 farklı şablona kadar
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