
Виклик РішенняСистема

V
OW EUROPE одна з 
провідних у ВБ та Ірландії 

оптовиків ділових та офісних 
товарів.  Після централізації своїх 
продажів і сервісного центру VOW 
недавно відкрив свій третій 
великомасштабний, 
високотехнологічний розподільний 
центр в Нормантон, Англія.

Провідний компанія-інтегратор 
Logistex був обраний VOW як 
постачальник інтегрованих систем 
зберігання та навантаження-
розвантаження товарів. Це включає 
широкий спектр конвеєрного 
обладнання виробництва провідних 
виробників конвеєрних елементів.

Система побудована у вигляді 
кругового складного кілометрового 
конвеєра, що приводиться в дію 
низькоенергетичними 24v 
моторизованими роликами Itoh 
Denki. Коробки рухаються навколо 
зональної системи для збору до 
того, як потраплять на перевірку і 
сканування і, нарешті, 
направляються через сортувальний 
пункт зі швидкістю до 2850 штук на 
годину.

Широкий вибір розмірів 
коробки і вагів

Швидксть транспортування від 
низьких до високих

Висока пропускна здатність, 
двозмінна робота

Макс шум @ 1m: 64dBA

250 24v моторизовані ролики 
виготовлені Itoh Denki

Управління накопичування 
нульового тиску з вбудованими 
лініями зв'язку

Регульована швидкість і 
транспортні конфігурації до 70м/хв

Гладкий, низький рівень шуму 
перевезення вантажів на 
прецизійних опорних роликах

Енергоефективні, що працюють 
на вимогу, на низьких напругах 
моторизовані ролики

Динамічна буферизація товару, 
передача і сортування

Зручна і проста інтеграція з PLC 
та WMS.

VOW дистрибуційний центр
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POWER MOLLER®

24v DC моторизовані приводні 
ролики

Гравітаційні доріжки на відправку

Стрічкові конвеєри

PLC 24 VDC
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Logistex надав повну консультацію 
та послуги дизайну VOW протягом 
стадії планування. Компанія 
використала свій Ситуаційний 
Процедуру Аналізу та всі дані 
клієнта, в результаті пропозиція 
об'єднала кілька складських 
операцій в єдиному розподільному 
центрі в Нормантоні, Південний 
Йоркшир.

Це рішення - великий конвеєр, що 
складається з стрічкового конвеєра і 
конвеєром з моторизованими 
роликами діаметром 50 мм. Повний 
лінія працює зі швидкістю до 2000 
контейнерів на годину.

Кожна партія перевіряється і 
сканується, а потім прямує через 
сортувальний пункт зі швидкістю до 
2850 штук/год. Logistex поставляє 
своє власне програмне забезпечення 
LWS управління складом, що 
призначена для повної інтеграції з 
Manhattan WMS.

З ранньої стадії технічні інженери зі 
збуту Itoh Denki працювали в тісній 
співпраці з Conveyor Units і Logistex 
для забезпечення найкращого 
конвеєрного рішення для 
задоволення системних проблем. 
Установка була розроблена для 
обробки широкого спектру розмірів, 
обсягів товару і зміни попиту. 
Можна перевозити до 25 кг і 
картонні коробки, товщиною 50 мм, 
можуть бути передані безпосередньо 
в пункт призначення для 
збереження простору і зведення 
транспортних витрат до мінімуму.

Інтеграція Power Moller® привідних 
роликів з програмним 
забезпеченням автоматизації LWS 
Logistex була легко зроблена з 
складною платою управління HB510 
Itoh Denki.

HB510 включає в себе управління та 
зв'язок між зонами, які полегшують 
буферизацію товару і поділ всієї 
конвеєрної системи. HB510 можна 
налаштувати так, щоб дозволити 
регулювати швидкість ролика, 
конфігурації передачі даних і 
режими зон. Це зробило його 
ідеальним рішенням для різних 
вимог до контролю проекту і широко 
використовується.

Поєднання HB510 і Power Moller® 24v 
моторизованих приводів ззабезпечує 
ідеальне рішення для 
високошвидкісного сортувального 
конвеєра, встановленого в зоні 
відправлення.

Вбудована логіка управління 
забезпечує автоматичне 
керування потоком
Енергоефективні операції з 

запуском на вимогу 
Динамічно регульований 

контроль швидкості: зона або 
група

Додаткові підключення PLC для 
РУХ, НАПРЯМОК, ШВИДКІСТЬ, 
СТАТУС ДАТЧИКА і ПОМИЛКА

HB510P
накопичування нульового тиску 



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

Case study  Logistics  Distribution Centre

Logistex Conveyor Units

Заснована в 1946 році в Японії, Itoh 
Denki представила першу 24В 
безщіткову технологію роликового 
мотору DC в 1989 році. В рамках 
проведених досліджень і розробок ця 
технологія завершилася 
промисловим стандартом Power 
Moller®  моторизованих роликів.

З нашого головного офісу і заводу в 
Касаї, Японія, що сертифікований 
ISO9001, Іtоh Denki  розповсюджує 
Power Moller® по всьому світу за 
допомогою спеціалізованих бізнес-
операцій в Америці, Азії, Європі і 
Японії. Науково-дослідні роботи і 
виробничий інжиніринг 
управляються виключно власними 
силами, щоб гарантувати, що Іtоh 
Denki  залишається брендом з 
абсолютно надійною якістю та 
інноваційними технологіями.

Power Moller® 24v приводи і 
контролери можуть запропонувати 
до 60% економії енергії в порівнянні 
з традиційними промисловими 
конвеєрними приводами. Ці 
заощадження і наша сертифікована 
ISO14001 політика управління 
навколишнім середовищем 
забезпечує те, що технологія Power 
Moller® залишатиметься життєво 
важливим компонентом в майбутніх 
автоматизованих вантажно-
розвантажувальних проектах.




