JAKA
visual
protection
systemJAKA
System
ochrony
wizualnej
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Product
Description
JAKA visual protection system adopts industrial-grade wide-angle
System ochrony wizualnej JAKA jest wyposażony w przemysłowej
camera and configures JAKA own independent intellectual property
klasy szerokokątną kamerę oraz specjalnie opracowany przez
rights of image processing system, connecting with cobot controller.
firmę systemu przetwarzania obrazu połączony z kontrolerem
The camera placed above the working area of the cobot monitors the
cobota.
nad obszarem
roboczym
cobota
workingKamera
scenario. umieszczona
When foreign object
(people or device)
breaks
into
monitoruje
obszar
roboczy.
Gdy
obcy
obiekt
(człowiek
lub
urządzenie)
the monitoring area, the system processes and makes a judgment
przedostaniesię
do monitorowanego
obszaru,
przetwarza
dane
based on the received
image, and then
sendssystem
instructions
to the cobot
i dokonuje
oceny
na
podstawie
zarejestrowanego
obrazu,
a
następnie
to take corresponding measures to ensure human and machine safety.
wysyła
instrukcje
cobota,
aby podjąć
odpowiednie
środki
w celu
This product
candoalso
be used
as a monitoring
device
to display
real-time monitoring
working scenes
interface. może być
zapewnienia
bezpieczeństwa
ludzi i through
maszyn.theUrządzenie
również stosowane jako sprzęt monitorujący obszar roboczy w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu.

Product Function
Cechy produktu

The software interface monitors the protected area in real time
alarmsoprogramowania
the intrusion of foreign
objects.
■and
■ Interfejs
monitoruje
obszar roboczy

The
scope and
protection itype
of monitoring
area can
be user
w czasie
rzeczywistym
alarmuje
o wtargnięciu
obcych

obiektów.
defined.

■Emergency
■ Zakres i rodzaj
ochrony
obszaru roboczego
measures
can monitorowanego
be set on software.
może być skonfigurowany przez użytkownika.

■■ Również odpowiednie środki awaryjne mogą być ustawione
w oprogramowaniu.

Schemat
systemu
wizualnej
Sketch
map of
visualochrony
protection
system

Podstawowe
parametry
Basic Parameter

Visual safety
parameter
Parametry
bezpieczeństwa

Hardware
Sprzęt

CMOS
camera,
embedded
Kamera
CMOS,
systemysystems
wbudowane

Resolution
Rozdzielczość

130w
pixels
130w
pikseli

Size
Wymiary

mm mm
L×W×H)
128×128×63.5
128×128×63.5
(L×W×H)

Response
Czas
reakcji Time

200200
msms

Montaż
Installation

urządzeniem
RightBezpośrednio
above, lateralnad
(angle-free)

Wysokość
montażu
3m(suggest )
Installation
Height 3m(sugerowana)

Interfejs Interface Ethernet Interfaces (POE power receiving), HDMIObszar
objętyArea
Communication
Protected
Ethernet (POE), HDMI
komunikacyjny
ochroną

5m×4m
(możliwość
5m×4m(adjustable)
konfiguracji)
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