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ELEKTRONINIS RŪŠIAVIMAS

C
im

b
ria

 In
ho

us
e 

03
.1

7
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DAUGIAU NEI
VIEN TIK
SPALVOS

SEA CHROMEX
Rūšiavimas pagal spalvas šiandien reikalingas, kad būtų užtikrintas
geriausias birių produktų švarumas, taip pat užtikrinama, kad būtų laikomasi
griežčiausių galutinių produktų maisto higienos ir sveikatos reikalavimų.

Naudodamiesi naujausiomis„Full Color“ RGB optinėmis kameromis, su 0,06
mm optine raiška, SEA CHROMEX Jūsų produktų apdorojimo sistemoje
gali nustatyti ir surūšiuoti produktus, pagal mažiausius spalvų ar atspalvių
skirtumus. Visų spalvų matymo sistemos ir „NIR“ bei „InGaAs“ technologijų
derinys suteikia SEA CHROMEX pažangiausio vizualizuoto separatoriaus 
statusą rinkoje, beveik 50 metų atstovauja spalvų rūšiavimo technologijos
patirtį.

Puikiai tinka visoms maisto ir pramonės perdirbimo sistemoms.
SEA CHROMEX su naująja EXAGON sąsaja yra lengvai nustatoma ir labai
paprastai reguliuojama.
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EXAGON GRAFINĖ VARTOTOJO SĄSAJA

NAUJOJI EXAGON VARTOTOJO SĄSAJA
SEA CHROMEX - atnaujinta SEA CHROME serijos versija, pripažinta
pasaulinėje rinkoje kaip rūšiavimo mašina pasiekianti geriausius rezultatus,

naudojant „Full-Color“ technologiją kartu su „NIR“ ir „InGaAs“ kameromis.

SEA CHROMEX užtikrina didžiausią našumą ir kokybę. Be to, dėl naujos
EXAGON grafinės sąsajos, mašinos nustatymas ir reguliavimas yra dar
paprastesnis, greitesnis ir intuityvesnis.

Nauja grafinė vartotojo sąsaja pagerina naudotojų patirtį, suteikia patrauklesnę

grafiką ir supaprastintus ekranus, kad net pradedantiesiems vartotojams būtų
suteikta galimybė lengvai nustatyti specialias programas.

„EXAGON“ leidžia naudoti tas pačias programas keliose SEA CHROMEX

mašinose, tuo pačiu metu sudarant galimybę sukurti vieną duomenų bazę ir
greitai kurti efektyvias programas.

Priklausomai nuo operatoriaus pasirengimo, EXAGON siūlo skirtingus, 

apsaugotus slaptažodžiu, sudėtingumo lygius.

„EXAGON“ leidžia nuotoliniu būdu gauti duomenis iš spalvų rūšiavimo įmonių
tinkluose, taip pat gali sukurti duomenų bazę, kurioje būtų išsamiai aprašyti
gamybos aspektai, pvz., Atmetimų skaičius.

„EXAGON“ turi pritaikomą pagrindinį puslapį su valdikliais, kuriuos klientas gali
keisti bet kuriuo metu pagal savo poreikius.

Pradiniame puslapyje yra iki 4 vienu metu valdomų valdiklių

Mašinos būsena pateikiama jos sinoptikoje

Rūšiavimo statistika realiuoju laikuProtingas aliarmo  signalų paaiškinimas nedelsiamam remontui
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DARBO PROCESAS

0.06 mm
OPTINĖ
REOLIUCIJA

VEIKIMAS

1. Produkto tiekimo bunkeris;
2. Vibravimo plokštė;
3. Slydimo lovys;
4. Visaspalvės RGB CCD kameros;
5. Papildomos NIR arba InGaAs kameros;
6. Ežektoriai;
7. Surūšiuto produkto bunkeris;
8. Išbrokuotų produktų bunkeris.

Automatinio pakartotinio rūšiavimo modeliuose
surūšiuotas arba atmestas produktas automatiškai
perkeliamas į kitą mašinos dalį, kad būtų pakartotinai 
atliekamas identiškas procesas.
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MAŠINŲ MODELIAI IR KONFIGŪRACIJOS

MODELIAI
CHROMEX 

0,5
CHROMEX

1
CHROMEX 

1,5
CHROMEX

2
CHROMEX

3
CHROMEX

4
CHROMEX

5
CHROMEX

6
CHROMEX

7

KONFIGŪRACIJA

VIBRATORIAI 1 1 2 2 3 4 5 6 7

LOVIAI 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7

KAMEROS* 2 2 to 4 2 to 4 4 to 8 6 to 12 8 to 16 10 to 20 12 to 24 14 to 28

EŽEKTORIAI 27 54 77 108 162 216 270 324 378

* standartinių modelių

MODELIAI
CHROMEX 

0.5
CHROMEX

1
CHROMEX 

1.5
CHROMEX

2
CHROMEX

3
CHROMEX 

4
CHROMEX

5
CHROMEX

6
CHROMEX 

7

MATMENYS mm

PLOTIS 920 920 920 1510 1510 1920 1920 2470 2470

GYLIS 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690

AUKŠTIS 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

SVORIS kg. 620 750 800 1000 1060 1250 1300 1600 1650

GALIA kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5

444   bar. ORO SLĖGIS   l/sec 4,2 8,4 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 58,8

Minėti matmenys ir techniniai duomenys yra orientaciniai ir gali keistis. Gamintojas pasilieka teisę keisti juos
bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo.

SEA CHROMEX 
0.5 T+T 
LABORATORIJOMS



|  6  |

PANAUDOJIMAS

Įvairiose šalyse bandymų

centruose galimi

nemokami pramoniniai

bandymai.

GRŪDAMSKUKURŪZAMS

ANKŠINIAMSSĖKLOMS

RIEŠUTAMSKAVAI

METALAMSPLASTIKUI
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VISION SISTEMA IR NUSTATYMAI

VISASPALVĖS RGB KAMEROS 
• SEA CHROMEX rūšiavimo įrenginiai aprūpinti naujausiomis 4096 pikselių
„Full-Color“ optinėmis kameromis su raudonų, mėlynų ir žalių spalvų (RGB)
jutikliais, kurie užtikrina 0,06 mm optinę skiriamąją gebą skirtingoms spalvoms
ir atspalviams.

• SEA visasplavės optinės kameros atpažįsta 16 milijonų atskirų spalvų ir
turi didžiausią optinę skiriamąją gebą.

• Optinės kameros nuskaitymo dažnis yra 18 000 kartų per sekundę (18
KHz).

NIR IR INGAAS KAMEROS 
• Neskaitant spalvinio rūšiavimo, SEA CHROMEX rūšiavimo sistemose
atskirai arba kartu naudojamos tip pat NIR ir InGaAs kameros. Elektroninio
rūšiavimo metu šios technologijos rodo infraraudonųjų spindulių zoną,
kurioje veikia vaizdo jutiklis.

• NIR kameros optimizuoja svetimkūnių atskyrimą nuo panašių spalvų
gaminių, pvz., akmenų, lazdelių, stiklo ir plastiko, sėklų, grūdų ir kavos.

• InGaAs technologija leidžia atskirti defektus, kurių negalima vizualiai
išskirti, pvz., pašalinti sklerotumo paveiktas sėklas arba atskirti lukštentus
ir nuluptus grūdus ar lukštus iš riešutų branduolių.

NUSTATYMŲ IR RŪŠIAVIMO PARAMERAI
• HSI vaizdo apdorojimo sistema fotografijos būdu palygina objektą
su vartotojo nustatytomis priėmimo arba atmetimo ribomis, taip
identifikuodama jį kaip tikrą defektą arba kaip priimtiną elementą.

• HSI sistema analizuoja vizualinės sistemos nustatytus vaizdus
beveik taip pat veiksmingai, kaip ir žmogaus akis ir sugeba atpažinti
iki 16 defektų šeimų.

• Galima pasirinkti iki 200 skirtingų rūšiavimo programų.

PAŽEISTŲ VIETŲ APTIKIMAS
• Defektų dydį galima valdyti ir reguliuoti pagal individualius poreikius. Ši 
sistema leidžia vartotojui nustatyti, ar atskiroje dalyje esantis produktas, 
esantis rūšiuojamuose produktuose, turi būti atmestas arba priimtas 
pagal jo defektų dydį.

FORMOS NUSTATYMAS
• Galima atskirti skirtingas geometrines savybes turinčius 
elementus, nes į sistemą integruota formų dydžio funkcija.

SISTEMOS TIKRINAMŲ DYDŽIŲ SUDERINAMUMAS

Taip mato RGB 
spalvinės kameros

Taip mato 
infraudonųjų spindulių 

kameros
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LED APŠVIETIMO SISTEMA
• Šviesos diodų apšvietimo sistema, sukurta išskirtinai SEA, leidžia tiksliausiai
fokusuoti šviesos spindulius tikrinimo linijoje;

• Šviesos diodų apšvietimas leidžia ilgai ir patikimai (daugiau nei 100 000)
val dirbti su mažu šilumos išsklaidymu.

DIDELIO NAŠUMO TIEKTUVAI
• SEA CHROMEX rūšiavimo įrenginys yra su 1–7 loviais.

• Papildomas pakartotinis rūšiavimas ir atvirkštinis rūšiavimas yra prieinami
keliuose srauto modeliuose.

• SEA CHROMEX loviai yra specialiai suprojektuoti taip, kad garantuotų sklandų
gaminio srautą ir išvengtų produkto gedimų.

• Įstrižainės yra grįžtamos, kad būtų galima naudoti įvairius produktus,
naudojamus ta pačia maitinimo sistema.

• Gaminio greitis iki 7 m / s.

ELEKTRONIKA IR PRIETAISAI
• SEA CHROMEX techninė įranga yra suprojektuota lengvai keičiamose 
elektroninėse plokštėse, naudojant galutinę SMD ir FBGA technologiją.

• Savikontrolės funkcijos, pvz., automatinė diagnostika ir automatinis 
kalibravimas užtikrina nuoseklų produkto rūšiavimo našumą.

• Programinės įrangos atsarginė kopija instaliuojama per USB prievadą 
kompiuterio priekiniame skydelyje.

• Didelio greičio signalų perdavimas į išsiuntimo sistemą užtikrina puikų darbą.

PAGRINDINIAI YPATUMAI
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KITOS CHARAKTERISTIKOS

EUROPIETIŠKA
TECHNOLOGIJA-
PAGAMINTA ITALIJOJE

Mašina iš 
nerūdijančio 
plieno

ATSKYRIMO IR IŠMETIMO SISTEMA
Šiuolaikiniai išmetimo įrenginiai garantuoja tiksliausią tikslumą ir
išbrokavimo greitį.
Labai greiti ežektoriai yra garantuoti daugiau nei 2 milijardams darbo
ciklų ir juos galima lengvai pataisyti arba pakeisti.
Ventiliatoriai sumontuoti tiesiai ant pneumatinių ežektorių pneumatinių
įtaisų.

15 COLIŲ LIETIMUI JAUTRŪS EKRANAI
„Windows 10“ integruota grafinė sąsaja užtikrina paprastą prijungimą
prie įmonės tinklų ir nuotolinės pagalbos sistemų.

DIZAINAS
Hermetiški ir kondicionuojami optiniai boksai.
Sandarios konstrukcijos apsaugo nuo dulkių ir produktų išsiliejimo.
Lengvas gaminių mėginių paėmimas.
Sulankstomi optiniai boksai leidžia pilnai atidaryti rūšiuotoją,
palengvinant jos valymą ir priežiūrą.
SEA rūšiavimo įrenginiai aprūpinti standartinėmis dulkių šalinimo
sistemomis;
Galima pasirinkti papildomą išankstinę aspiracijos sistemą.

PATIKIMUMAS
Nuotolinio valdymo ir mūsų aptarnavimo centrų pagalbos galimybė ;
Skubi techninė pagalba vietoje;
Programavimo techninių paslaugų sutartys;
Aptarnavimo ir atsarginių dalių centrai keliose šalyse;
Geriausi atsiliepimai tarptautinėse rinkose.

KITA
CE atitikties sertifikatas gali būti derinamas su ATEX 22 sertifikatu
(parinktinai).
Pagal užsakymą pritaikyta spalva (parinktinai).



|  10  |

APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO

PALEIDIMAS IR MOKYMAS
Cimbria SEA darbuotojai atlieka šias operacijas kliento patalpose. Eksploatuojantis
asmuo - tinkamai apmokytas paleidime dalyvaujantis Cimbria SEA technikos
inžinierius.

NUOTOLINĖ PAGALBA
„SEA Chromex“ rūšiavimo įrenginius galima pasiekti nuotoliniu būdu per „Teamviewer“. 
Interneto ryšiu Cimbria SEA operatoriai gali kontroliuoti, keisti ir įsiminti programos 
duomenis per konkretų serverį.

APTARNAVIMAS
Specializuoti Cimbria SEA technikos inžinieriai atlieka paslaugas vietoje. „Cimbria 
SEA“ klientų patogumui siūlo skirtingas metines aptarnavimo sutartis.

ATSARGINĖS DALYS
Naudojimo instrukcijoje pateikiamos atsarginių dalių užklausoms į Cimbria SEA 
instrukcijos ir kodai. Atsarginių dalių rinkiniai pateikiami papagal užsakymus.
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Pranašumai

• 0,06 mm optinė skiriamoji geba;

• Puikus rūšiavimo našumas;

• Aukščiausios pridėtinės vertės produktai;

• Mašinų pritaikomumas esamiems darbo įrenginiams;

• Veiklos patikimumas;

• Koncentruota selekcija;

• Ekonomiškai efektyvi technologija;

• Gamybos sąnaudų taupymas ;

• Universali ir patogi naudoti technologija;

• Minimalus priežiūros poreikis;

• Neištikimas naujų funkcijų kūrimas;

• Maksimalus pelnas galutiniam vartotojui
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com
www.cimbria.com

CIMBRIA S.R.L. 

Via Colombarotto 2
40026 Imola BO
ITALY
Phone: +39 0542 361423
info@seasort.com
www.seasort.com




