
FALCON III - 2D och 3D optiskt mätsystem

Flexibelt optiskt mät och inspektionssystem
Falcon kan anpassas för att inspektera  de flesta serietill-
verkade produkter beträffande  mått, form och färg. 
Falcon  kan ses som en fyraxlig robot  som placerar sensorer 
och kameror i optimalt  inspektionsläge.
Systemet kan anpassas med olika fixturer och paletter som kan 
laddas manuellt eller med  robot.

Flexibelt och enkelt sätt att skapa nya produkter 
En inspektionssekvens är uppbyggd av en eller flera inspek- 
tionssteg som i sin tur består av delsteg såsom positionering, 
visionkontroller, belysningsstyrning, I/O och resultathantering 
etc. 
För att enkelt testa inspektionssekvensen kan operatören stega 
igenom sekvensen och sedan kontrollera resultatet, bilddata 
och övrig driftsinformation sparas för senare analys. 
När operatören testat sekvensen och är nöjd med resultatet av 
sparas sekvensen som en ny produkt för senare användning.

Snabba produktbyten
Operatören kan byta mellan olika produkttyper i varje inspek- 
tionscykel om inga fysiska komponenter behöver ändras. 
Falcon kan därför användas mot flera produktionsenheter 
samtidigt.
Ett produktbyte kan göras manuellt eller från överordnat 
system.

Kalibrering och verifikation
Systemet använder sig av en kalibreringslikare för att verifiera 
att dess mätningar utförs korrekt. 
Falcon har inbyggda tester för belysning och mätfunktioner 
vilka körs automatiskt under drift. Detta verifierar att systemet 
mäter på samma sätt som när den kvalificerades.

Resultathantering
Falcon sparar inspektionsresultaten på fil (i text eller Excel 
format) eller i en databas. Driftstatistik visas på skärmen 
grafiskt eller i tabellform. Rapporter genereras automatiskt.

Reducerade kostnader med Falcon
 Hjälper dig kontrollera att Era 
produkter är  tillverkade enligt specifi-
kation
 Minimerar kassaktion
 Se trender och agera innan felaktiga 
produkter producerats
 Få kontroll över dimensionella 
materialkostnader
 På ett enkelt sätt ställa in Era egna 
batchrapporter
 Enkelt att jämföra produktivitet och 
kvalité från olika produktionslinjer eller 
verktyg
 Data enkelt accessbar i SQL data-
bas

Optioner
 SPC/ statistikhantering med bildda-
tabas
 Rotationsenhet
 Vakuumpalett
 Extern startknapp
 Renrumsanpassning
 Blåsstation
 EtherCat, profibus, kommunikation

Factory Automation



FALCON III - Prestanda

Kontrollfunktioner

Måttkontroll (2D/3D)
 Längd
 Diameter
 Radie
 Höjd
 Kurvatur/form
 Area

Kosmetisk kontroll
 Yta
 Fläckar
 Repor
 Färg

Kodläsning
 OCR/OCV
 Datamatrix
 2D kod
 Pharmakod
 Sträckkod

Kommunikation
 Digital in/ut 24VDC
 USB
 Ethernet
 Annat som option

Prestanda
 Cykeltid: **

 Bredd: 700 mm
 Höjd:  700 mm
 Djup:  800 mm

 Vikt:  50-90 kg*
 Produktvikt: 2 kg*
 El:  230 VAC/10A

* Beroende på konfigurering
** Beroende på konfigurering
    och antal mätningar per produkt
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3D-mätning
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