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Μηχανική όραση Cognex ... 
για μέγιστη αξιοπιστία στην 
παραγωγή.

Τρόφιμα & Ποτά



Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex 
παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & 
ποτών αξιόπιστες λύσεις ελέγχου.
Αισθητήρες που σε συνδυασμό με την 
εκτεταμένη εμπειρία της Cognex, βοηθούν 
ώστε η παραγωγή ακόμη και των πιο 
απαιτητικών στη διασφάλιση ποιότητας και 
ασφάλειας προϊόντων να έρχεται εις πέρας.

Αισθητήρες όρασης εσώκλειστοι σε κουτιά 
από ανοξείδωτο χάλυβα ιδανικοί για 
ξέπλυμα τροφίμων & ποτών.

Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο ύπαρξης, όπως η επαλήθευση ότι 
το καπάκι και η ημερομηνία / κωδικός 
παρτίδας είναι στη θέση τους.

Συστήματα όρασης PC προσφέρουν 
λύσεις που ικανοποιούν και τις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές μηχανικής όρασης, 
όπως η ανάγνωση δυσανάγνωστων 
κωδικών σε υψηλές ταχύτητες και η 
επιθεώρηση εύκαμπτων συσκευασιών.

Προϊόντα ανάγνωσης κωδικών, διαβάζουν 
γρήγορα και αξιόπιστα, και ελέγχουν τη 
σωστή εκτύπωση barcode και 2D κωδικών 
σε όλες τις μεθόδους εκτύπωσης.

Ένα ευρύ φάσμα λύσεων

Αισθητήρες αναγνώρισης χρώματος σας 
βοηθούν στον προσδιορισμό και την 
ταξινόμηση των προϊόντων με βάση το 
χρώμα, γρήγορα και με ακρίβεια.



Ευελιξία συσκευασίας, ασφάλεια τροφίμων, παρα-
γωγικότητα και ποιοτικός έλεγχος ... βρίσκονται στο 
μυαλό κάθε διευθυντή και μηχανικού παραγωγής. Η 
επίτευξη των στόχων σκληρή και απαιτεί μηχανική 
όραση ... και την τεχνογνωσία του προμηθευτή 
όρασης. Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε 
εφαρμογές τροφίμων και ποτών βοηθούν την 
Cognex να επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα 
αξιοπιστίας στη συσκευασία, την ασφάλεια και την 
παραγωγικότητα.

Ικανοποιώντας υψηλές απαιτήσεις στην 
παραγωγή

Το πλεονέκτημα της Cognex
• Ασυναγώνιστη εξειδίκευση … και στις
πιο υψηλές απαιτήσεις μηχανικής όρασης.

• Υψηλή τεχνολογία όρασης … προσφέρει
τα πιο ισχυρά εργαλεία ελέγχου μηχανικής
όρασης.

• Μεγάλη γκάμα αισθητήρων … ώστε να
προσαρμόσετε τον κατάλληλο αισθητήρα
στην εφαρμογή.

Η εμπειρία της Cognex βοηθάει στην
ικανοποίηση δύσκολων απαιτήσεων

Διαχείριση αλλεργιογόνων
Λάθος ετικέτα αλλεργιογόνων στα τρόφιμα 
προκαλεί δαπανηρές ανακλήσεις προϊόντων, 
καθώς οι οδηγίες ιχνηλασιμότητας του FDA 
απαιτούν από τους κατασκευαστές να 
παρακολουθούν τα συστατικά, όπως 
φιστίκια, σόγια, γάλα, αυγά, οστρακοειδή, 
καρύδια και σιτάρι.

• Επίτευξη ιχνηλασιμότητας, με ισχυρά εργαλεία
όρασης που εντοπίζουν τα προϊόντα, κατά την
εκτέλεση πρόσθετων ελέγχων ποιότητας στα
προϊόντων.

• Διευκόλυνση της διαχείρισης αλλεργιογόνων, με
γρήγορη επιβεβαίωση πακέτου / προϊόντος και
τη μείωση  κινδύνου ανάκλησης.

• Μείωση των απορρίψεων με την ανίχνευση
προϊόντων χωρίς ετικέτα στα πρώτα στάδια της
παραγωγής

Η ανάγνωση κωδικών LOT 
επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα 
του προϊόντος κατά την 
παραγωγή.

Η επιβεβαίωση σωστής 
ετικέτας αλλεργιογόνων 
και ύπαρξής της είναι κρίσιμη 
για την απόφυγή ανάκλησης 
στο προϊόν.

Η επιβεβαίωση σωστού 
προϊόντος & συσκευασίας 
διασφαλίζει ότι ένα προϊόν 
έχει το σωστό πακέτο και το 
σωστό barcode ή 2D κωδικό.



Ποιότητα προϊόντος

Έλεγχος  ξένων σωματιδίων 
επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν 
ξένα αντικείμενα σε ένα προϊόν 
πριν την κατανάλωσή του.

Η διατήρηση σχήματος & μεγέθους 
του προϊόντος είναι σημαντικά για τη 
θετική εικόνα του προϊόντος.

Έλεγχος πληρότητας 
κάθε προϊόντος.

Έλεγχος συναρμολόγησης
Ένας γρήγορος και ακριβής έλεγχος για την πλήρη 
συναρμολόγηση του προϊόντος προτού τοποθετηθεί 
σε κουτιά και αποσταλεί στους καταναλωτές είναι 
κρίσιμος. Η χρήση ρομπότ καθοδηγούμενα από τη 
μηχανική όραση στο χώρο του εργοστασίου ολοένα 
και αυξάνεται και βελτιώνει την αποδοτικότητα της 
παραγωγής.

Η ανίχνευση λειψών συσκευασιών 
επιβεβαιώνει ότι ο καταναλωτής θα 
έχει στα χέρια του ένα πλήρες προϊόν.

Ο έλεγχος επιπέδων πλήρωσης 
διασφαλίζει την ομοιόμορφη πλη-
ρότητα του προϊόντος, και είναι 
ζωτικής σημασίας για τη σφράγιση.

Ενίσχυση παλετοποίησης 
με καθοδήγηση ρομποτικών 
για  αυξημένη ευελιξία.

Είτε πρόκειται για λάθος προϊόν σε ένα πακέτο ή για 
κατεστραμμένο προϊόν που διατίθεται στην αγορά, 
το αποτέλεσμα είναι το ίδιο ... ένας δυσαρεστημένος 
πελάτης και μια αποδυναμωμένη εικόνα της μάρκας. 
Τα συστήματα όρασης Cognex επιτρέπουν οικο-
νομικό αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας σε ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών τροφίμων και ποτών.

• Επιβεβαίωση ότι τα συστατικά είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένα.

• Διατήρηση ομοιόμορφης εμφάνισης, όπως μορφή,
υφή, και σύνθεση.

• Διασφάλιση ότι τα υγρά σε φιάλες έχουν το σωστό
χρώμα μετά την ανάμειξη και την πλήρωση.

• Απόρριψη λανθασμένα συναρμολογημένων
προϊόντων από τη γραμμή παραγωγής.

• Άρση & τοποθέτηση του προϊόντος με
ρομπότ από ταινιόδρομους σε πακέτα.

• Παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων με ρομπότ
καθοδηγούμενα από μηχανική όραση.



Έλεγχος συσκευασίας
Η συσκευασία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 
αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα, την 
αξιοπιστία, και την αξία των προϊόντων. Η 
μηχανική όραση είναι το μέσο με το οποίο ένα 
ελκυστικό πακέτο εξασφαλίζεται. Οι αισθητήρες 
της Cognex επιτρέπουν την ταχύτερη επιθεώρηση 
συσκευασίας χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια.

• Ανίχνευση ατελειών πακέτου, όπως κατεστ-
ραμμένα ή χτυπημένα δοχεία ή κιβώτια.

• Επιβεβαίωση ότι το προϊόν ταιριάζει με την
ετικέτα του, το πώμα έχει τοποθετηθεί σωστά
σφιχτεί στη φιάλη και επαλήθευση ότι ο
δακτύλιος ασφαλείας είναι στη θέση του.

• Αξιόπιστος εντοπισμός των inkjet κωδικών σε
δοχεία τοποθετημένα σε τυχαίες θέσεις.

Σχισμένες ή ετικέ-
τες που λείπουν. 
Κρίσιμος έλεγχος 
για τη διαδικασία 
συσκευασίας.

Εντοπισμός-επιθεώρηση 
παραμορφωμένων ή με 
καμπύλες προϊόντων είναι 
ευφικτός με την τεχνολογία 
της Cognex.

Επαλήθευση 
ακεραιότητας ετικέτας 
εξασφαλίζει μια θετική 
εικόνα της μάρκας στα 
ράφια των καταστημά-
των.

Η Επίτευξη
ιχνηλασιμότητας
μέσω κωδικών εξαρτάται 
από την επαλήθευση ότι 
ο κώδικος είναι εκτύπω-
μένος και στη συνέχεια 
την ανάγνωση και απο-
θήκευση των πληροφο-
ριών του.

Ανίχνευση χαλασμένων 
προϊόντων
που προκύπτουν από 
σφάλματα, και εξάλειψή 
τους απορρίπτοντας τα 
από τη παραγωγή πριν 
φτάσουν στην κατανάλωση.

Ύπαρξη ημερομηνίας-κωδικού
εξασφαλίζει ότι ένας εκτυπωτής  
inkjet λειτουργεί σωστά.

Επαλήθευση ύπαρξης της 
ασφάλειας και σφράγισής της. 
Πολύ ζωτικής σημασίας για την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών.



Η σειρά DataMan™ διαβάζει & επιβεβαιώνει γρήγορα και 
αξιόπιστα inkjet και laser εκτυπώσεις barcode & 2D 
κωδικών. 

Τα PC συστήματα μηχανικής όρασης συνδυάζουν τη 
δύναμη και την ευελιξία προηγμένου λογισμικού με την 
απλότητα ενός γραφικού περιβάλλοντος προγραμματισμού. 
Τα συστήματα VisionPro® της Cognex  προσφέρουν 
ισχυρό, γρήγορο & αξιόπιστο έλεγχο ακόμη και στις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα της Cognex

Η οικογένεια Checker™ αποτελεί μια οικονομικότερη 
πρόταση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγ-
κεκριμένων προβλημάτων ελέγχου. Ο Checker εντοπίζει 
προϊόντα στη γραμμή αναγνωρίζωντάς τα από την όψη 
τους και παρέχοντας απαράμιλλη αξιοπιστία ελέγχου 
χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού ή 
χειρισμού.

Η σειρά  In-Sight ® προσφέρει την ισχυρή τεχνολογία της 
Cognex σ' ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον. Οι 
αισθητήρες όρασης In-Sight είναι ιδανικοί για ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών στον κλάδο τροφίμων και ποτών και 
προσφέρουν πολλά διαφορετικά μοντέλα για να καλύψουν 
όλες τις τιμές και τις απαιτήσεις επιδόσεων.
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