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Tổng công ty Sigmax

■CẤU TẠO

Ống kính góc rộng/ ống kính góc hẹp Đèn chiếu sáng

Phụ kiện tiêu chuẩn

■QUY CÁCH ROBOT-EYE SX910

Nội dung catalog có thể thay đổi không cần thông báo trước
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Độ phân giải
Thời gian xử lý
Nhiệt độ môi trường xung quanh
Nguồn điện
Công suất tiêu thụ điện
Kích thước ngoài
Trọng lượng

1360x1040 điểm ảnh*

Min 0.015 giây
0℃-45℃
DC24V
24W
277×215×50(mm)
1.25kg

*Có thể đối ứng với VGA (640x480)

Một máy đúc có thể cài đặt
với 2 camera

Màn hình cảm ứng 10.4 inch ❶

Camera CCD (với ống kính 16mm/kèm theo đế từ) ❷

Đèn chiếu sáng Halogen (kèm theo đế từ) ❸

Dây điện I/F 2m ❹

Dây điện nguồn của camera 5m ❺

Dây điện I/O 5m ❻
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SX-910
 ( 1 đầu Camera )

SX-910TW
 ( 2 đầu Camera )Phụ kiện tiêu chuẩn

Linh kiện đặc biệt
Ống kính 8 mm ❼

Ống kính 12 mm ❽

Ống kính 25 mm ❾

Ống kính 35 mm

Ống kính 50 mm

Đèn LED (kèm theo đế từ)

Đèn hồng ngoại (Kèm theo đế từ)

Ngoài ra còn có ống kính góc rộng, ống kính 
góc hẹp và ống kính tiêu cự có thể tùy chọn.

HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHUÔN ĐÚC

www.robot-eye.co.jp

Sử dụng cho sản phẩm đúc chính xác cao.
Một khuôn nhiều sản phẩm. Đúc chèn sản phẩm

Có thể lưu
giữ hình
ảnh NG

Độ phân
giải cao

Xử lý 
nhanh

Thao tác
máy đơn

giản
Hoạt động

ổn định



Đáp lại nguyện vọng của khách hàng, đã hiện
thực hóa, phát triển và cho ra đời dòng máy SX-910.
Đáp lại nguyện vọng của khách hàng, đã hiện
thực hóa, phát triển và cho ra đời dòng máy SX-910.
SX-910 thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định, giới hạn 
giám sát chính xác, sử dụng màn hình cảm ứng 10.4 inch, màn hình LCD 
độ phân giải cao, hình ảnh sáng rõ, sống động.

Đặc biệt, với những cải tiến độc đáo về phương pháp cảm ứng, có thể 
thực hiện giám sát ổn định, cùng với nhiều chức năng được tích hợp sẵn 
chắc chắn sẽ cho bạn trải nghiệm độc đáo về cải tiến của SX-910.

Tốc độ xử lý nhanh
(tăng gấp 2 lần so với đời máy trước)

Sử dụng phương pháp
giám sát độc đáo, dễ
dàng giám sát khi
chèn linh kiện và sản
phẩm đúc.

Có thể thiết lập
hình đa giác, nhiều
nhất có thể cài đặt
128 khu vực giám
sát độc lập

Trang bị chức
năng lưu giữ quá
trình hoạt động
của máy (dựa vào
đồ thị để hiển thị)

Khởi động lại máy bằng
đóng mở cửa an
toàn (tự động, thủ
công)

Có thể lưu hình
động NG

ROBOT-EYE SX-910 RESET
NG

ROBOT-EYE SX-710

…
…

NG

OK

OK×2

CHỨC NĂNG

ĐẶC BIỆT

Thao tác đơn giản với màn hình cảm ứng

Có 6 loại ngôn ngữ

Tiếng Nhật Tiếng Anh

Tiếng Trung Tiếng Hàn

Tiếng thái Tiếng Việt

Trang bị đầu cắm USB

Sử dụng màn hình có độ phân giải cao 10.4 inch
(tương ứng với camera có độ phân giải cao) Đúc

Giám sát lần 1

Xác nhận lại

Giám sát lần 2
ĐẩyHoàn thành mở khuôn Sau khi chốt đẩy trở lại vị trí

Giám sát lần 1

Quay bàn máy (vận hành bình thường)

Vận hành bình thường

Bất
thường

Bất
thường

Bất
thường

Không
được đẩy

Không
được đóng
khuôn

Bất
thường

Không
được quay
bàn máy

Quay bàn
máy

Không được
quay bàn máy

Giám sát lần 2

Chi tiết hãy tham khảo Video hoạt động giám sát của máy tại Trang chủ 　www.robot-eye.co.jp/english/robo2PC

LOẠI MÁY ĐỨNG

LOẠI MÁY NẰM

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MÁY ROBOT-EYEHOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MÁY ROBOT-EYE

BA

BA

AB

AB

ABBA

Chèn linh kiện Chèn linh kiện

Phương pháp xử lý
khi có bất thường:

- Cài đặt máy đúc ở chế độ thủ công.
- Nhặt linh kiện chèn, đặt vào vị trí cần chèn.

-  Cài đặt máy ở chế độ tự động (bán tự động).

Phương pháp xử lý khi
có bất thường:
 - Mở cửa an toàn.

- điều chỉnh về trạng thái bình thường.
- Đóng cửa an toàn.

ROBOT-EYE SX-910

Giảm thiếu số lần
đẩy sản phẩm
không cần thiết

Giám sát sản phẩm
có được điền đầy
không (dựa theo độ
chính xác yêu cầu)

Giám sát sau khi 
cánh tay Robot
gắp sản phẩm

Giám sát xem có
thiếu sót linh kiện
    chèn vào sản phẩm
       đúc hay không (áp dụng
            cho máy đúc
                   đứng)

Xác nhận xem 
sản phẩm đúc 
có còn lưu lại 
trong hốc khuôn
không?

Giám sát
khối trượt trong
   khuôn bị lệch
   vị trí và tránh chốt
           đẩy bị gãy

Giám sát sản
phẩm NG

Rút ngắn chu kỳ đúc

Ngăn chặn sản phẩm NG lẫn
với sản phẩm OK.

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG

Ngăn chặn hỏng khuôn đúc
Giảm thiểu phí sửa chữa khuôn/tránh

sự chậm trễ trong giao hàng


