Paketleme Makineleri

Gelişmiş otomasyon çözümleri

• Maksimum esneklik
• Kanıtlanmış güvenilirlik
• Hızlı makine tasarımı ve geliştirme
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Sizin uzmanlığınız nedir?
Birinci paketleme

İkinci paketleme

Burada başa çıkılması gereken asıl konu hızdır. Bunun yanında hijyen standartları

Buradaki önemli zorluklar birinci paketlemenin üretim hızlarına uyum

korunurken ürün parti boyutunun serbestliğine, makinelerin kolay temizlenmesine

sağlayabilmek, tekli veya çoklu paket bütünlüğünü sağlamak ve hem birinci hem

ve kolay çalıştırılmasına da ayrıca ihtiyaç vardır. Omron birinci paketleme çözümleri,

de ikinci paketlemeleri iletmek için lineer kılavuzların kolayca uyum oluşturmasını

pazardaki en hızlı gerçek zamanlı Ethernet endüstriyel ağ teknolojisi EtherCAT ile "Tek

sağlamaktır. Omron çözümleri makinelerinize esneklik katmanıza yardımcı olur. En

Yazılım Ortamı" anlayışımızı bir araya getiren ileri teknolojiye sahip makine otomasyon

yeni robot ve görüntü sistemlerimizi sağlayarak, örneğin bir, iki veya üç katmanlı

kontrolörü sayesinde birinci paketleme makinelerinizin hem hızını hem de esnekliğini

paketleme modeli kullanarak 12 ürünü aynı anda toplayıp yükleyebilen robot ile

arttırır. Bu eşsiz kombinasyon, geleneksel mekanik sistemlerinizi aşamalı olarak devre

kutulama araçları oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Böyle bir kurulumda hızı artırmak

Hız

Esneklik

imkan sağlar.

Üretim süreci

için tek yapılması gereken, işlem başına toplanan ürün sayısını artırmaktır.

NA KLİYE >>>

N A KLİYE >>>

>>>

dışı bırakarak bunları çok yönlü Delta robot ve görüntü sistemleriyle değiştirmenize

>>>
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Kalite

Son paketleme

Çoğu paketleme makinesi üreticisi son ürün sarılmadan, kutulanmadan,
şişelenmeden veya torbalanmadan daha önce müşterilerinin işlemlerini başından

Sağlamlık

sonuna kadar göz önünde bulundurmak için zaman harcarlar. Yüksek verimliliğe ve

Buradaki asıl zorluk aşırı yüklerin sürekli yüksek çevrim frekanslarında güvenle

yüksek kalite standartlarına sahip işlemlerin tekrarlanabilmesi, her gün karşılaşılan

işlenmesini sağlamaktır. Omron çözümleri geniş bir yelpazede son derece sağlam

bir zorluktur. Bu nedenle Omron yüksek hızlı, yüksek çözünürlüklü çok döngülü

elektromekanik lineer eksen seçenekleri içerir. Farklı sürücü tiplerine ve döndürme/

regülasyon kontrolü, yüksek hızlı veri işleme ve depolama ile birlikte kesintisiz görüntü

kavrama modüllerine sahip kuruluma hazır lineer modüller, tam donanımlı işleme

tabanlı kalite denetimi gibi teknolojiler gerektiren planlı parti üretim süreçlerine uyum

modüllerini tamamlar. Ayrıca, elektrikli aktüatörlerin herhangi bir kombinasyonda

sağlayan geniş bir ürün portföyü sunar.

kullanılabilmesi uygun maliyetli uyarlamalar için de çok yönlülüğü artırır.

Taze gıda

Hazır yiyecekler

Kuru ve atıştırmalık gıdalar

Şekerleme

Unlu mamuller ve

Sıvı ve

bisküviler

konserve gıdalar

İçecekler (alkollü, alkolsüz, sütlü, yağlı ve CSD)

Kozmetik ve sağlık

Tıbbi ürünler

Ev bakımı ve diğer
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Makine kullanıcısı olarak ihtiyaçlarınız ...
... zamana meydan okuyan çözümlerimiz

Makine üreticisi olarak ihtiyaçlarınız ...
... zamana meydan okuyan çözümlerimiz

Yüksek esneklik

Gelişmiş Güvenlik

Maksimum çeşitlilik

Hızlı algılama ve Güvenilir inceleme

Basitlik

Hepsi tek bir platformda

Açıklık

Performans

Esneklik; ürünü, miktarı ve biçimi en kısa

Çok çeşitli emniyet aksamları, kontrolörler

Omron robot ve görüntü sistemleri ile

Omron, uygulamaya özel görüntü sensörlerinden EtherCAT

Makinenizin otomasyon çözümlerinde basitliğe ihtiyaç

Robot, hareket ve sıralı lojik kontrolü, bir

Sadece uluslararası kabul görmüş

Yüksek performanslı bir makine (yüksek

zamanda değiştirebilme özelliğidir ve bu

ve haberleşme ağları üretiyoruz ve akıllı

bakımı ve makinenin durma süresini

ile PC tabanlı görüntü sistemlerine kadar geniş bir görüntü

duyarsınız; geliştirme sürelerinizi en aza indirir ve yatırımınızın

tek çok görevli kontrolör platformuna

iletişim standartlarını (bkz. sonraki sayfa)

hızlı sıralı görevleri ve karmaşık hareket ve

müşterilerinizin kazançlı çıkabilmesinin

güvenlik konseptimiz tüm makineyi

azaltan otomatik değiştirme fonksiyonlarına

ürünü portföyüne sahiptir. Omron görüntü sistemleri, nesne

getirisini maksimum düzeye çıkarır. Bu yüzden saha uygulama

entegredir. Omron'un otomasyon

ve programlama dillerini (IEC61131-3)

robot kinematiklerini birleştiren) yüksek

anahtarıdır. Omron bunu çok çeşitli

kapatmadan birbirinden ayrı istasyonlara

sahip çok yönlü paketleme çözümleri

algılama veya kalite inceleme ya da bu iki uygulamanın bir

mühendislerimiz en değerli bilgilerini özel fonksiyon blokları

deneyimini sonuna kadar kullanan en

kullanmaktayız. Bu, birbirinden ayrı modüller

performanslı bir ağ sistemine ihtiyaç duyar.

yollarla geliştirebilmeniz için size yardımcı

elle müdahale olanağı sağlıyor. Ayrıca siz

sunabilirsiniz. Bu teknolojileri entegre

arada sağlanması için kullanılabilir. Paketleme makinesi yolunda

üzerinde kullanmıştır. Bu hazır yazılım parçaları üçüncü parti

son çözümlerden birisi Sysmac'tir. Bu,

ve makineler arasında şeffaf veri trafiğini

Bu yüzden Omron, piyasadaki en hızlı

olabilir. Örneğin, mekanik olarak eşleşmiş

makinenizin performansını geliştirmeye

etmek artık çok daha kolay. Müşterinizin ne

çıkışa yakın yerleştirin ve güvenilir içerik algılama, etiket kusuru

cihazların kolayca entegre edilmesi için anahtar görevi görür.

EtherCAT ile "Tek Yazılım - Tek bağlantı"

sağlar. Bu açıklık ayrıca Omron olmayan

gerçek zamanlı Ethernet tabanlı ağ sistemi

hareketleri akıllı servo sürücüler ile

odaklanırken, risk değerlendirmesinden CE

kadar farklı ambalaj şekline veya boyutuna

ve konum inceleme, barkod doğrulamadan OCR/OCV ve "son

Ayrıca, özel protokollerin yanı sıra uluslararası standartlar ile kolay

yaklaşımımızı makine otomasyonunda bir

otomasyon ürünlerinin kolayca entegre

olan EtherCAT kullanır. Sıralı lojik ve hareket

değiştirerek. Bu, ürün değişikliklerini basit

işaretine kadar tüm emniyet gereklilikleri

ihtiyacı olursa olsun hız ve üretkenlikten

kullanım tarihi" veya lot numarası gibi basılı elemanları kontrol

uyum sağlar. Bunun yanı sıra, makinenizin modül programını

araya getiren tamamen yeni bir kontrolör

edilebilmesi ve müşterileriniz için fabrika

veri kontrolünü sadece bir Ethernet kablosu

yazılım komutlarına indirger. Ayrıca, toplam

ile ilgilenebilecek tam bir emniyet tasarımı

ödün vermeden onlara tek bir makine

ederek güvenilir bir son paketleme incelemesi sağlayın. Aynı anda

çevreler ve korur. Bu yüzden koda ihtiyaç duyduğunuz

türüdür. Programlama, simülasyon ve

çapında daha kolay ağ kurulabilmesi

aktarır. Ne kadar saha cihazı kullanırsanız

makine parçalarını %20'ye kadar azaltarak

danışmanlığı sunuyoruz.

teklif edebilirsiniz.

ürünün konveyörde o sıradaki konumunu izlemek, konveyörün

zaman uygulama mühendislerimizden birini çağırın.

hareket izleme, sıralı lojik, robot ve görüntü

anlamına gelir.

kullanın, tüm ağ bir kaç mikrosaniye içinde

hijyen standartlarının yükselmesine

yönüne göre konumlandırma açısını belirlemek ve ürünü desen,

Size zaman kazandırır.

için tek bir ortam hayal edin. Bu hepsi bir

idare edilebilir. Bu derece sonuca yönelik

yardımcı olur.

renk ve yüzeyine göre ayırmak için robot ile kullanım modülünde

arada platform ile makine otomasyonunuzu

bir çözüm sayesinde performans sorun

başlangıç konumuna yakın yerleştirin. Omron görüntü sistemleri

tasarlamak ve geliştirmek hiç bu kadar

olmaktan çıkmaktadır.

çoğu yüksek hızlı rastgele ürün algılama ve konum gerektiren

kolay olmamıştı.

çoklu kaldırıp yerleştirme uygulamasını destekler.

BİRİNCİ PAKETLEME

Sıvı doldurma
•	Döner şişe doldurucu
•	Lineer şişe doldurucu
•	Tüp doldurma makinesi
•	Aerosol doldurucu
•	Küçük şişe doldurucu
•	Döner kap doldurucu

Kapak takma, Kapama veya Dikiş
•	Vida kapaklama
•	Taç kapaklama
•	Presli kapaklama
•	Teneke kutu dikişi
•	Aerosol valf kapatma
•	Maskara kapatma
•	Teneke kutu üst kapaklama
•	Parmak pompası yerleştirme

Ayırma paketleyicisi veya Tepsi
yükleme birimi
•	Ürünleri istiflemek ve sarım çekiş zincirine yerleştirmek
için görsel olarak yönlendirilen çapraz akış Delta Robot
besleme yerleştiricisi
•	Görsel olarak yönlendirilen iç akış Delta Robot ayırma
paketleyicisi birimi
•	Görsel olarak yönlendirilen çoklu Delta Robot tepsi
yükleyici

Katı doldurma
•	Net tartma makinesi
•	Brüt tartma makinesi
•	Lineer çok kafalı tartma makinesi
•	Dairesel çok kafalı tartma makinesi
•	Auger doldurucu
•	Hacimsel kap doldurucu
•	Sayımlı doldurucu

İKİNCİ PAKETLEME

Dikey formda doldurma ve
mühürleme
•	Dikey akışta paketleyici
•	Dikey form, doldurma ve mühürleme
•	Aseptik karton paketleme
•	Dik duran torba paketleme
•	Çubuk FFS paketleme (şeker)
•	Çuval Biçimlendirme, Dolum ve Kapama (gübre)

Yatay formda doldurma ve
mühürleme
•	Yatay akışta paketleyici
•	Yatay form, doldurma ve mühürleme
•	Streç film sarıcı
•	Yan conta "L" sarıcı
•	Modifiye atmosfer paketleme HFFS
•	Dik durabilen torba/küçük torba paketleyicisi

Termoform, doldurma ve mühürleme
veya Blister mühürleme
•	Tepsi mühürleyici, doldurma ve mühürleme
•	Tepsi termoform, doldurma ve mühürleme
•	Kap termoform, doldurma ve mühürleme
•	Blister termoform, doldurma ve mühürleme
•	Üfleme kalıbı, form, doldurma ve mühürleme
(göz damlası dozları)
•	Modifiye atmosfer paketleme TFFS
•	Vakum kemeri sarıcı

Etiket, Kod veya Kılıf uygulayıcı
•	Yapışkan ile etiketleme
•	Isıyla mühürlenmiş etiketleme
•	Önceden yapıştırılmış etiket uygulayıcıları
•	Künye etiketleme
•	Sıcak folyo etiketleme
•	Islak mürekkep kodlama makineleri
•	Sürekli buharlı mürekkep püskürtmeli kodlama
•	Lazer kodlama
•	Shrink kılıf uygulayıcı
•	Emniyet belirteçli etiket uygulayıcı

Koli kaldırma ve dizme
•	Boş koli kaldırma
•	Tepsi kaldırma
•	Döner koli besleyici
•	Döner tutma ve yerleştirme besleyici / yerleştirici /
kapak yerleştirici / tepsi ayırıcı

Uç yük veya Yan yük kolileme
•	Tepsi kaldırma, yükleme ve mühürleme
•	Koli biçimlendirme, yükleme ve mühürleme
•	Kılıf sarma
•	Dikey uç yük kolileme
•	Yatay kolileme

Üst yük veya Sarmalı kolileme
•	Dikey kolileme
•	Üst yük kolileme
•	İç akış Delta Robot koli yükleyici
•	Çoklu eksen toplama ve yerleştirme robot ile kolileme
•	Önceden hazırlanan kutu içinde torba kolileme
•	Makaralı besleme ile kutu içinde torba kolileme
•	Sarmalı kolileme
•	Sarmalı koli kılıflama

SON PAKETLEME

Yapıştırma, katlama ve sıkıştırma
kapama ünitesi
•	Koli kapatma
•	Son kat koli kapatma
•	Üç kat koli kapatma

Shrink sarma
•	Shrink sarma makineleri (tüneller)
•	Streç sarma makineleri
•	Tepsi shrink makineleri
•	Streç bantlama makineleri (streç film bantlayıcı)
•	Sarmal sarma makineleri
•	Kılıf sarma makineleri

Kaldırma, Biçimlendirme
veya Kapatma
•	Tepsi / kasa kurucu
•	Kasa / tepsi şekillendirme
•	Tepsi ayırıcı / istifleyici
•	Sandık istifleme / istif bozma
•	Bölüm yerleştirme makinesi
•	Bölüm yerleştirici ve kapak yerleştirici
•	Kasa bantlayıcı (kasa mühürleyici)
•	Kasa sarma makineleri

Kasa paketleyici
•	Alçaltarak paketleme
•	Üst yük kasa paketleme
•	Yan yük kasa paketleme
•	Alt yük kasa paketleme
•	Sandık paketleyici
•	Sarmalı kasa paketleme
•	Sarmalı kapaklama makinesi

Palet boşaltıcı/paletleyici
•	Düşük seviye paletleme
•	Yüksek seviye paletleme
•	Sütun veya kızak paletleyici
•	Çoklu eksen robot paletleyici
•	Katman paletleyici
•	Silindir kapak paletleyici
•	Palet istifleyiciler / istif ayırıcılar
•	Palet sarma
•	Palet shrink sarma
•	Palet streç sarma
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Size destek verecek çalışanlarımız var ...

... ve sizin müşterilerinize

Oslo

Helsinki

Stockholm

Estonia

Gothenburg
Malmö
Aarhus

Düsseldorf
Frankfurt

Brussels

Nantes

Stuttgart

Madrid
Lisbon
Sevilla

Krakow
Prague
Piestany

Vienna

Budapest
Velenje

Milan

Toulouse

Vitoria

Munich

Steinhausen
Lausanne

Lyon

Bucharest

Zagreb
Bologna

Belgrade
Sofia

Terni

Barcelona

Porto

Moscow

Warsaw

Berlin

Den Bosch

Paris

Lithuania

Copenhagen
Hamburg

Amsterdam

Milton Keynes

Latvia

Pleven
Istanbul

Paketleme kuruluşları ve

Skopje
Athens

Valencia

üniversitelerle ilişkilerimiz sayesinde,
makine üreticilerinin ihtiyaçları

Alger

Tunis

hakkında her zaman bilgi sahibi
olabiliyoruz ve müşterilerimizi

Dünyanın dört bir yanındaki Omron teknik ofisleri

VARLIK

Tsunagi laboratuvarı

Otomasyon Yeterlilik
Merkezi

Teknik ofis

Premium ortak

son teknoloji çözümlerle

Casablanca

destekleyebiliyoruz.

YETKİNLİK

GÜVEN

GARANTİ

Fikirlerinizi satış danışmanlarımızla

Projeniz olgunlaşırken hareket kontrol,

Projenize dahil olmamızla beraber, projenin

Prototip aşamanız sırasında teknik destek,

Küresel bir üretici olarak, size dünyanın her

Omron, makinenizin kullanım ömrü

paylaşın. Deneyim ve uzmanlığın yanı sıra

robotlar, ağ, güvenlik, kalite kontrol

tüm teknik unsurlarını koordine etmek için

ürün tedariği ve ürün değişimi konularında

yerine hizmet sağlayabiliriz. Makinelerinizin

boyunca son kullanıcılarınız için güvenilir

karar verme yetkisine sahiptirler. Binlerce

vb. gibi teknoloji eğilimlerini test

projenize özel bir uygulama mühendisi

esnekliğe ihtiyaç duyacaksınız. Bu nedenle,

kurulumu sırasında, eğitim, yedek parça

tedarik, düzenli yazılım yükseltmeleri, hızlı

OEM, çalışanlarımıza güvendi. Nasıl

etmek ve yakalamak için Otomasyon

atanır.

tüm lojistik taleplerinizle ilgilenecek ve

desteği ve hatta makine hizmete alma

onarım servisi ve etkin global destek sunar.

yararlanabileceğinizi öğrenmek için

merkezlerimizden yararlanın. Yeni makine

Uygulama mühendislerimiz ağlar, PLC'ler,

böylece size gerçek sorunları ele almanızı

işlemlerinin kolaylaştırılması için size bir

Standart yükümlülüğümüz aşağıdakileri

bizi aramanız yeterli.

ağımız (EtherCAT) ve fabrika ağımıza

hareket kontrol, emniyet ve HMI'lerin

sağlayacak bir Müşteri Hizmetleri

aracı satış mühendisi tahsis edebiliriz.

içerir:

(EtherNet/IP) sahip Tsunagi (bağlanabilirlik)

makine otomasyonuna uygulanmalarında

çalışanı atayacağız.

Tüm bunlar anadilinizde ve anadilinizdeki

• 5 günde yerinde onarım

laboratuvarlarımızdan yararlanarak tüm

derin uzmanlık ve bilgiye sahiptir.

belgelerle gerçekleştirilerek sizlere

• 3 günde teslimat

sisteminizin arayüz, test ve doğrulamasını
gerçekleştirin.

tamamen rahatlık sağlar.
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Uzman otomasyon ortağınız ...

... paketleme makinelerinizde
Kompakt

Ölçeklenebilir

Elde kullanım

SCADA sistemi ve OPC sunucusu

HMI

Fonksiyon tuşu

reçete odaklı değişiklikleri içeren en esnek çözümü sunmada bu

Omron'da bizler, sunduğumuz uygulamalı çözümler ile sizlere

kadar kararlı olmasının sebebi de budur. Uzmanlığımız sizindir. Bu

destek vermenin, hem sizin hem de bizim için yararlı olduğuna

uzmanlığı fikirlerinizi çözümlere ulaştırmak için kullanın.

Kompakt Kontrolör

Makine Kontrol Birimi

Modüler Kontrolör

Kontrol

Çözüm sunmak, yetkin insanların işidir ...

İnvertör
Döner Motor
Lineer Motor

EtherCAT

JX
En fazla 1,5 kW

EtherCAT

MX2
En fazla 15 kW

DeviceNet

Anahtarlı

Ağ Geçidi

CompoNet

Sert çevre koşulları

IP67 IO

RX
En fazla 132 kW

G Serisi
50 W - 7,5 kW

Smart Step2
(Pulse)
50 W - 750 W

G Serisi
(A/P, MLII)
50 W - 750 W

G5 Serisi (A/P,
ECT, MLII)
50 W - 15 kW

G5 Serisi
50 W - 15 kW

Accurax GW
26,5 - 348 N

Accurax FW
48 - 760 N

Accurax Lineer Eksenler
48 - 760 N

Sayıcılar

İndikatör

Elektromekanik Röleler

Solid State Röleler

Fotoelektrik

Yağa dayanıklı

İnceleme

Pozisyonlandırma

Kontaktör

Silindir ve Çatal tip

Scara ve Delta Robotları

Panel üstü sıcaklık
kontrolörleri

İzleme

Zamanlayıcı

Anahtarlama

Kablosuz

Devre kesici

Panel içi sıcaklık
kontrolörleri

Faz kaybı algılama

Siyah ve Renkli baskı işareti

Güç kaynağı

Fiber-optik

Endüktif

Basma düğmesi

Enkoder

Sınır anahtarı

Algılama

dahi güvenilirlik ve sağlamlığın standartlarını yeniden belirliyor.

görüntü entegrasyonu ve ekrana tek bir dokunuşla gerçekleşen

DeviceNet

Seçme ve Yerleştirme

Mesafe / Yer Değiştirme

Görsel
denetim

fazla gerçek zamanlı sürekli hareket çalışması, daha kolay robot ve

Sensör

Emniyet

Neyse ki Omron sizlere her ikisini sağlayarak, en zorlu ortamlarda

Modüler IO

kaliteli ürünlere sahip olmak karlılığınız için "olmazsa olmaz"dır.
Mühendislerimizin sizlere daha sezgisel ve gelişmiş kontrol, daha

CompoNet

Robot

önem taşır. Ancak, son derece düşük hata oranına sahip yüksek

PROFIBUS-DP

Ağ Geçidi

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak, ideal çözümler için hayati

için kullanıyoruz.

PROFINET

Servo

sunmanın yanında, gelecekteki ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek

EtherCAT

Genişlik

Profil

Ölçme

... ve kaliteli ürünler

Block IO

önemli bilgiler ediniyor, bu bilgileri size en ideal çözümleri

Modüler IO

inanıyoruz. Uygulamalarınızda karşılaştığınız zorluklar hakkında

Ağlar

10

Acil durdurma

Limit switch

Kapı anahtarı

Röle

Kontrolör

I/O

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
OMRON TÜRKIYE
+90 (0) 212 467 30 00
industrial.omron.tr/packaging
omron.me/socialmedia_tr

Almanya
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de/packaging

Finlandiya
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi/packaging

İspanya
Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es/packaging

Norveç
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no/packaging

Avusturya
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at/packaging

Fransa
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr/packaging

İsveç
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se/packaging

Polonya
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl/packaging

Belçika
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be/packaging

Güney Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za/packaging

İsviçre
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch/packaging

Portekiz
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt/packaging

Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz/packaging

Hollanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl/packaging

İtalya
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it/packaging

Rusya
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru/packaging

Danimarka
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk/packaging

İngiltere
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk/packaging

Macaristan
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu/packaging

Diğer Omron Temsilcileri
industrial.omron.eu
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