
Виклик РішенняСистема

Chivas Brothers успіх - у своєму 
прагненні стати світовим лідером 

в швидкозростаючою преміум-
сегменті міцних напоїв, для чого 
потрібне значне збільшення 
продуктивності від укладки на 
піддони і автоматичного 
завантаження на заводі  компані ї  в 
Думбартон, Глазго.Об'єкт відіграє 
ключову роль у розподілі брендів, 
таких як Ballantine's, Beefeater Gin і 
Chivas Regal 25 Year Old. Нещодавно 
був завершений проект з 
модернізації палетних і конвеєрних 
систем, куди входить значна кількість 
моторизованих роликів і система ZPA 
(переміщення без підпору) від Itoh 
Denki. Система призначена для 
забезпечення максимальної 
продуктивності об'єкту і дозволила 
Chivas Brothers збільшити випуск 
продукції на 50%.

Надійне транспортування 
крихкого товару

Збільшення виробничих 
потужностей

Енергоефективність

1,140 24v моторизовані 
ролики Itoh Denki

ZPA (переміщення без підпору)

Регульована швидкість і 
конфігурація передачі

Гладкий, низький рівень шуму 
перевезення вантажів на 
прецизійних опорних роликах

Енергоефективні, що 
працюютьна вимогу 
моторизовані ролики низької 
напруги

Динамічна буферизація продукт 
автоматично адаптується до 
виробничої пропускної здатності

Економічно ефективні 
вбудовані засоби управління 
без необхідності складних або 
дорогих PLC модулів 
введення / виведення

Chivas Brothers



Case study Food & drink industry Bottling plant

Нові конвеєри транспортують 
картонні коробки різних розмірів, що 
містять різні пляшки з восьми 
існуючих виробничих ліній в цеху 
розливу Clyde до абсолютно нової 
системи палетування. Коробки 
переміщаються  з залу розливу на 
восьми окремих конвеєрних лініях зі 
швидкістю до 60 ящиків на хвилину. 
Всі вісім ліній потім подорожують під 
землею близько 100 м і через кілька 
поворотів перед поверненням над 
землею до восьми нових пунктів 
укладки на піддони. Рішення від Itoh 
Denki було обране тому, що 
компанія запропонувала значну 
економію енергії в порівнянні з 
традиційними технологіями. 
Рішення також запустило просту і 
надійну систему ZPA (переміщення 
без підпору), яка забезпечує те, щоб 
картонні коробки благополучно 
прибули в місце збору на палети.

Унікальна система контролю Itoh 
Denki не тільки запобігає 
зіткненням, вона також керує 
потоком картонних коробок між 
розливним залом і місцем збору на 
палети. Це забезпечує значний 
рівень буферизації продукту, який 
динамічно пристосовує пропускну 
здатність до зміни обсягу 
виробництва.

Елементи управління працюють в 
поєднанні з фотоелементами в 
кожній зоні конвеєра. Кожна зона 
містить один моторизований ролик 
і кілька ведених роликів.

Ролики підтримують картонні 
коробки і забезпечують чіткий 
простір, що розділяє коробки один 
від одного. Коли наступна секція 
готова до роботи, контролер 
запускає моторизований ролик і 
передає коробки з однієї зони в іншу. 
Якщо контролер виявляє, що 
конвеєрна зона попереду зайнята, 
він притримає коробку, поки зона 
вниз за течією не стане вільною. 
Система забезпечує стійкий і 
регулярний потік картонних коробок, 
що подаються на вісім пунктів 
укладки на піддони, і збільшує 
пропускну здатність без перерв або 
поломок.

У періоди зниженої пропускної 
здатності або змін у виробництві 
моторизовані ролики автоматично 
припиняються контролерами і 
залишаються в режимі очікування, 
готові почати, коли сигнал дасть 
команду на це. Ця методика роботи 
на вимогу забезпечує мінімальне 
споживання енергії і максимальну 
ефективність з використанням 
технології моторизованих роликів 
Itoh Denki 24v Power Moller. 
Моторизовані ролики Power Moller 
і елементи управління можуть 
досягати, за оцінками, 60% 
зниження споживання енергії в 
порівнянні з традиційними 
рішеннями промислових приводів.

зона витіснення

конвеєрна секція

PLC 24 VDC
ToTT  the next HB510

ToTT  the next HB510
1 circuit board to each motor

Chivas Brothers, керівник 
проекту Стівен Трейнор 
описує рішення так: 
"Система обробки товарів з 
високою доданою вартістю і 
товар досить крихкий, тому 
поєднання самоврядних 
конвеєрів з ZPA 
(переміщення без підпору) 
забезпечує дуже ефективний 
захист цінної пропускної 
здатності".

HB510P
ZPA (переміщення без підпору)

ТОВ «ІНТЕГРАТОР+»
08132, Київська область, Києво-

Святошинський район,  м. Вишневе, 
вул. Європейська 33, оф. 66. 

Моб.: +38 (098) 437-58-77 
e-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua
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