
Midi tesztberendezés munkaasztallal a végszereléshez,
külön sötétkamrával

Termék leírása

Munkaasztal két munkaállomással.
Az első ipari kamerák kameraházakba történő folyamat-ellenőrzött végszerelésér alkalmas, és
ebből a célból felszerelték egy kontúrmart ülékkel, amely a megfelelő rögzítéssel rendelkezik,
illetve egy nyomaték-ellenőrzött csavarhúzóval.

A második szinten egy számos érzékelővel felszerelt fiók található, ami lehetővé teszi a
különböző kameratípusok csatlakoztatását. A sötétkamrába helyezve a kamera helyzete,
beállítása és működése ellenőrizhető.

Ezzel egyidőben a kamera összeszerelési jellemzői is ellenőrizhetők két független ipari kamera
segítségével. Ilyen jellemzők lehetnek a tömítőszalagok és dugók, amelyeknek nemcsak a
beszereltségét, hanem a helyes összeszerelését és elhelyezését is ellenőrizni lehet.

Felhasználási területek

Végszerelés, minőségbiztosítás, gyártósori végellenőrzés a termelés/gyártás területén.
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Műszaki adatok

Tesztpad /Tesztberendezés

Moduláris tesztasztak összeszerelő és tesztdarab ülékkel
● Elektromos magasságállítás
● Változatkövetés akár 3 kameraváltozathoz tervezve
● Légpisztollyal felszerelt pneumatika az egyszerű tisztításhoz
● Mérő-, tesztelő-. vezérlő és tápellátó technológia „Midi” kiépítésben (a tesztasztal alatt)

Szoftver

TST-WIN tesztrendszer
● Az összes beállítás és folyamat menüvezérelt és szabadon programozható
● Számos lehetőség a folyamat és a mérések vezérlésére
● A teszteredmények megjelenítése a mért eredmények táblázata és egy további grafikus megjelenítő

felület segítségével
● További 5 modullal egészíthető ki a rendszer:
● „Összeszerelés“: lehetővé a kezelői utasítások és az ellenőrzött eszközök integrálását
● „Távoli elérés“ lehetővé teszi a távoli elérést az Itronic szervizes kollégái számára a gyorsabb

hibajavítás érdekében
● „MES" : lehetővé teszi a variánsfüggő tesztelést egy magasszintű rendszer segítségével
● Az "ITDB" és a ViTronic lehetővé teszi a mért értékek kiértékelését éls statisztikai feldolgozását
● "Képfeldolgozás és fotódokumentáció" : lehetővé teszi a kamerák használatát

Tesztelhető jellemzők

● Felhasználói összeszerelési útmutató az „Összeszerelés” szoftvermodul segítségével
- Megfelelő összeszerelés biztosítása és a csavarok előírt nyomatékra húzása a nyomaték-ellenőrzött
csavarhúzó segítségével
- Lépésről-lépésre bemutatott összeszerelési útmutató ami a képi megjelenítést és az egyes
összeépítési lépések kezelő általi nyugtázását is magában foglalja

● Elektronikus vizsgálat
- A kamerák helyzetének, tájolásának és funkcióinak az ellenőrzése referenciakép
összehasonlítással.
- A kameraspecifikus opciók kiolvasása (hardver cikkszám, szoftver verzió, sorozatszám...)

● Optikai teszt
- Jelenlét, megfelelő tájolás és a tömítőszalagok illetve dugók variáns-ellenőrzése

Beviteli- /Megjelenítő eszközök Méretek/Szállítás

● Billentyűzet
● Monitor
● Vezérlődoboz

● 2000 x 2270-2600 x 1200 mm (SZxMxM)
Tömeg: körülbelül 330 kg

Teszt időtartama / Ciklusidő Példaberendezés típusa

● A végzett feladattól függően változik ● 1056982
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