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HEUFT SPECTRUM II SX - preWash II 

 

 
 

 
Sortowniki nowej generacji preWash II, zapewnia wstępne sortowanie, czyli 
wczesne wykrywanie i odrzucanie nieodpowiednich pustych butelek zwrotnych 

jeszcze przed ich wyczyszczeniem. Niestabilne, obce, zniekształcone, uszkodzone 
i zanieczyszczone butelki zostają odrzucone 

z dalszego procesu. Dzięki tej metodzie zwrotne butelki z takimi wadami nie 
doprowadzą do przestojów w pralce i innych urządzeniach, które spowalniają 
produktywność i mogą zagrozić jakości produktu końcowego. 

 
 

 

Wstępna kontrola dostarczania butelek zwrotnych. 
Zapobieganie awariom: natychmiastowe usuwanie niewłaściwych dla dalszego 
procesu butelek zwrotnych. 

Wyjątkowo uszkodzone, zdeformowane (niestabilne) i ponadgabarytowe, puste 
butelki zwrotne, których nie można bezpiecznie transportować, badać i napełniać 
w pozycji pionowej, powinny zostać wykryte i odrzucone. Jeszcze zanim dotrą do 

właściwej kontroli przed myciem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy butelki są 
stabilne i ustawione pionowo na przenośniku. Dlatego butelki są najpierw 

sprawdzane ultradźwiękowo pod kątem zbyt silnych odkształceń na wejściu 
niewielkiego, samodzielnego rozwiązania opartego na wysoce zautomatyzowanym 
HEUFT SPECTRUM II. Opcjonalna integracja specjalnej fotokomórki umożliwia 

również ukierunkowaną kontrolę wysokości. Dlatego poważnie zniekształcone 
pojemniki, którym brakuje stabilności, są wykrywane i odrzucane, zanim będą 

mogły dostać się do urządzenia HEUFT preWash II. 
 
 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykrywanie pozostałości cieczy i zamknięcia 
Sortowanie butelek, które są zamknięte i nieopróżnione 

przed myciem: wykrywanie czujnikiem optycznym. 
Butelki nie do końca opróżnione z płynów, wciąż zamknięte 

i nie nadające się do czyszczenia. Resztki oryginalnego 
napoju w butelce zwrotnej lub zanieczyszczenie innymi 
płynami, takimi jak lakier lub ług, utrudniają czyszczenie 

butelek w pralce. To samo dotyczy pustych butelek, które 
są nadal zamknięte. Niemożliwe jest wówczas skuteczne 

wyczyszczenie wnętrza butelki. Wyeliminować je pomoże 
wykrywanie poziomu napełnienia na podczerwień, jak i 
wykrywanie zamknięcia za pomocą czujników. Są one 

bezpośrednio podłączone do centralnego terminala 
sterującego systemu HEUFT SPECTRUM II. 

 
Resztki cieczy wykrywane są bardzo precyzyjnie a bezpośrednim efektem jest 
odrzucenie odpowiedniej butelki, gdy tylko jego ilość przekroczy określoną wartość 

graniczną. Dokładnie ta sama procedura jest stosowana w przypadku pustych 
pojemników, które są nadal zamknięte za pomocą zakrętek czy kapsli. Dlatego do 

pralki docierają tylko butelki, które można wyczyścić całkowicie, bezpiecznie i bez 
ingerencji. Skutecznie zabezpiecza to przed awariami i przestojami. Zapewnia 

skuteczność czyszczenia podczas mycia butelek oraz wydajność i produktywność 
całych linii napełniających. 
 

 
 

 
 

 



 

  

Wykrywanie kształtu, zanieczyszczeń 
i ciał obcych na podstawie kamery 
 
Pokazanie konturu i określenie koloru: kontrola światła 

padającego i przechodzącego. 
Nie markowe, zanieczyszczone i zbyt brudne. HEUFT SPECTRUM II SX posiada 

łącznie sześć wysokowydajnych kamer do oględzin ścian bocznych, wokoło 
sprawdzanych butelek. Jest to uzupełnienie modułów sprawdzania poziomu 
napełnienia i zamknięcia, które są zamontowane bezpośrednio w jego centralnej 

maszynie obok interfejsu operatora. Pozwala to również ręcznie usunąć takie puste 
butelki, zanim będą mogły wejść do pralki. Detektor HEUFT preWash II nie tylko 

fotografuje wygląd, ale także stan każdej pojedynczej butelki przy użyciu 
specjalnych technologii oświetleniowych, bezpiecznie umieszczonych w zajmującej 
mało miejsca obudowie bezpośrednio na przenośniku. 

 
 

Kontrola konturu za pomocą metody światła przechodzącego weryfikuje kształt i 
wysokość, dzięki czemu silnie zniekształcone i przewymiarowane butelki są 
niezawodnie sortowane. 

Technologia ta pozwala wykryć i odrzucić nawet mocno zabrudzone i porysowane 
butelki, także te zanieczyszczone ciałami obcymi. Kontrola za pomocą kamery 

kolorowej z wykorzystaniem procedury padającego światła identyfikuje 
pozostałości etykiet, a także wytłoczenia, nadruki 
i etykiety ACL na korpusie, plecach i szyjce pustych pojemników, które nie pasują 

do aktualnie produkowanej marki, aby zapewnić jednorodność dostarczanych 
butelek. Poza tym, możliwe jest również wykrycie koloru, aby zapewnić odrzucenie 

butelek o szczególnie krytycznej zawartości, nawet gdy ich ilość jest poniżej 
odpowiedniej wartości granicznej. Tylko butelki odpowiedniego typu, które można 
czyścić, sprawdzać i napełniać niezawodnie przechodzą przez moduł HEUFT 

preWash II w HEUFT SPECTRUM II SX. Chroni to przed przestojami oraz zwiększa 
efektywność i wydajność całych linii napełniających z opakowaniami zwrotnymi. 

 
 
 

 
 

 



 

  

 

Odrzucenie wadliwych butelek. 
Zapobieganie powtórkom: niezawodne odrzucanie 
wadliwych pojemników. 
 

Szybko, ostrożnie i dokładnie: najwyższa precyzja wykrywania usterek jest 
skuteczna tylko wtedy, gdy dane produkty zostaną później trwale usunięte. 

Jednosegmentowe i wielosegmentowe systemy odrzucające z serii odrzutników 
HEUFT radzą sobie z tym precyzyjnie i ostrożnie. 
 

 

 

Monitorowanie produktu i samo testowanie. 
Bezpieczeństwo: dokładne śledzenie produktów i regularne auto testowanie. 
Zawsze znamy aktualną lokalizację konkretnego produktu, każdy z nich jest 

dokładnie śledzony. Gwarantuje to, że żaden nie pozostanie niezbadany. 
Zintegrowana weryfikacja odrzucenia sprawdza, czy każdy produkt 

zidentyfikowany jako wadliwy jest rzeczywiście usuwany. Standardowe programy 
testowe gwarantują regularne sprawdzanie wydajności wykrywania. Wspiera je 
sieciowe dokumentowanie i długoterminowa archiwizacja wyników. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

  

 

Łatwe zmiany rodzaju produktu. 
Adaptacja automatyczna: samoczynne i wspomagane 
zmiany formatu. 
 

Zmiany marki i formatu są na porządku dziennym w nowoczesnych rozlewniach 
napojów. Jednostka sterująca wyższego poziomu do prania wstępnego HEUFT 

SPECTRUM II ma niespotykany poziom automatyzacji 
i wsparcia dla użytkownika. Zmiany można wykonać szybko, łatwo i bez błędów. 
W ten sposób położenie i wysokość modułów detekcyjnych dostosowują się 

automatycznie do zmienionego formatu pojemnika. Wskazówki dla użytkownika 
HEUFT NaVi zapewniają użytkownikowi audiowizualną pomoc krok po kroku, która 

ułatwia zmianę opakowania. 
 
 

Zalety systemu: 
• szybkie usuwanie nieodpowiednich butelek zwrotnych 
• skuteczna ochrona przed problemami i przestojami myjki butelek i dalszych 

systemów dla pełnej wydajności i produktywności linii 

• niezawodne wykrywanie i odrzucanie obcych, zniekształconych, 
zamkniętych, silnie zabrudzonych i silnie zanieczyszczonych pustych butelek 

• oszczędzający miejsce, mały samodzielny system 
• dobrze zabezpieczone obudowami systemy oświetleniowe i kamery, 

zapewniające pełną niezawodność wykrywania przy działającym 
przenośniku 

• HEUFT reflexx² przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym z możliwością 

uczenia się w celu szczegółowego wykrywania usterek i niezawodnego 
rozpoznawania najbardziej zróżnicowanych obiektów 

• wysoce zautomatyzowana platforma HEUFT SPECTRUM II z intuicyjnymi 
wskazówkami dla użytkownika HEUFT NaVi 

• automatyczna regulacja jednostek wykrywania podczas zmiany opakowania 

i formatu 
• połączenie online do zdalnego serwisu i pozyskiwania danych produkcyjnych 

• zakres wydajności - do 72 000 pustych butelek na godzinę 
 
 
 
 


