color sorting

Barevné třídiče
Inovační řešení
pro nejlepší produkty

Záleží nám
na Vašich výrobcích
Barevné třídění je nejšetrnější automatizovanou metodou čištění sypkých materiálů. Obilí
není vystaveno mechanickému zpracování, promývání či kalibraci, kvůli nimž by mohlo dojít k
poškození produkce. Barevné třídiče umožňují získávat homogenní produkt o čistotě 99,9 %,
který se vyznačuje vysokou spotřebitelskou kvalitou. Stále více výrobců zemědělské produkce
upřednostňuje třídění pomocí barevných třídičů. Právě to umožňuje společnosti CSort udržovat si vedoucí pozici na trhu barevných třídičů v Rusku a rozšiřovat prodej i do jiných regionů: Na
konci roku 2015 se v Rusku, státech SNS a východní Evropy úspěšně používalo více než pět set
zařízení CSort.

Nepřetržitá
technická
podpora

Jakmile se barevné třídiče stávají součástí výroby našich klientů, staráme se o jejich bezporuchový provoz. Díky současným technologiím nepřetržitě monitorujeme stav barevných třídičů,
dokážeme provést diagnostiku a nastavit zařízení přes internet. V případě potřeby se za našimi
klienty operativně vypraví tým vysoce kvalifikovaných servisních techniků.

Jeden barevný
třídič pro všechny
druhy Vaší produkce
Barevné třídiče CSort jsou určeny
pro třídění širokého spektra
sypkých materiálů: obilí, luštěnin,
olejnatých kultur, semen,
bobulových plodů, zeleniny,
ořechů, solí. Jsou vhodné pro
stovky druhů materiálu.
Ječmen před tříděním
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Ječmen po třídění

Odpad získaný při třídění

Flexibilita řešení – maximální
hospodářská efektivita
Společnost CSort byla založena v roce 2007 jako rodinný podnik bratrů Savinkových. Přestože se
společnost od té doby značně rozrostla, všechny otázky řešíme s našimi pracovníky a klienty
společně. Zajímáme se o problémy a potřeby každého klienta a jsme připraveni přizpůsobit stávající
produkt nebo vyvinout nové unikátní řešení odpovídající Vašim požadavkům. Barevné třídiče CSort
se vyrábějí s různými výkony, proto jsou zařízení vhodná jak pro drobné farmáře, tak i pro podniky s
velkými objemy výroby. Díky tomu získáte zařízení zcela odpovídající rozsahu Vaší výroby bez
nepotřebných prvků a možností.

Barevný třídič umožňuje snížit výrobní náklady. Automatizace závěrečného čištění produktu
značně snižuje náklady na personál. Opětovné třídění produkce na barevných třídičích CSort
umožňuje minimalizovat ztráty vyhovujícího produktu bez žádného zvláštního úsilí. Zařízení
společnosti CSort se navíc vyznačují nízkými počátečními investicemi a provozními náklady,
snadností údržby a vysokou energetickou úsporností.

Fazole před tříděním

Fazole po třídění
na barevném třídiči

Úsporná
výroba

Odpad získaný při třídění fazolí
na barevném třídiči
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Věda k Vašim
službám
V CSort jsme přesvědčeni, že hlavním úkolem vědy je zkvalitňovat a zjednodušovat život lidí již
dnes. Proto jsme vytvořili tým matematiků, inženýrů a programátorů s odpovídajícími znalostmi
a ambicemi hledat neotřelá řešení těch nejsložitějších technických úkolů. Oddělení vývoje CSort
nepřetržitě pracuje na hledání a zavádění nových technologií do zařízení ve společnosti a na
optimalizaci existujících řešení. Investujeme 10 % svého obratu do vědeckého výzkumu, protože
víme, že klienti od nás očekávají jen ty nejlepší výsledky. Společnost CSort podporuje mladé
vědce a spolupracuje s předními technickými univerzitami. Také se velmi rádi dělíme s jinými
společnostmi o naše zkušenosti s inovační výrobou, abychom společně zlepšovali život lidí.

Software
promyšlený
do detailů

Při ovládání barevného třídiče CSort se budete cítit jistě, i když jste s ním před tím nikdy
nepracovali. Stroj se spouští jediným dotykem. Nejprve jsou k dispozici pouze možnosti
nezbytné pro operativní práci. Nastavení a přepínání mezi různými programy třídění jsou velmi
rychlá a snadná. Software zařízení se neustále vylepšuje a optimalizuje. Aktualizaci softwaru na
nejnovější verzi je možné provádět dálkově.

„Cena zařízení a komunikací, které pro ně byly vybudovány, se zcela vrátila již během
prvního roku provozu. Nyní stroje přinášejí už jen zisk. Prodáváme veškeré zpracované
suroviny (slunečnicová semínka) za maximálně výhodné ceny. Zákazníci velmi oceňují
kvalitu našich semínek“.
Ilja Avdějev,
zástupce výrobního ředitele
Smart - Agro, s.r.o.
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Spolehlivost a kvalita
Naši nejlepší inženýři vybírají
pouze vysoce kvalitní
komponenty a součástky pro
naše zařízení. Každá jednotka
prochází povinnou kontrolou
kvality, než se stane součástí
b a re v nýc h t ř í d i č ů C S o r t.
Zařízení se vyrábí v závodě
společnosti s použitím vysoce
přesných německých přístrojů.
Shoda s bezpečnostními
předpisy EU je potvrzena
certifikátem shody CE.

Každý detail má
význam

Ergonomický design

LED osvětlení

Barevné třídiče CSort se velmi snadno instalují, obsluhují a používají.
Výklopné části kontrolních systémů umožňují čištění i těch
nejvzdálenějších součástek barevného třídiče, jako jsou koryta, hrdla
pro vyhovující a vyřazený produkt, pneumatické pístnice apod., což je
obzvláště důležité při třídění zaprášených a olejnatých produktů.
Pohodlné umístění ovládacího panelu zvyšuje komfort při
nastavování a ovládání zařízení. Odlehčený rám zjednodušuje
přepravu a montáž barevného třídiče na pracovišti.

Speciálně vyvinuté diodové osvětlení s prvotřídními světelnými
diodami s životností přes 80 000 hodin zajišťuje stabilní kvalitu třídění
po celou dobu používání zařízení. Díky kombinaci 4 základních barev
osvětlení a obrazovek na pozadí je možné dosáhnout mnohem lepší
kvality třídění složených a slabě kontrastních produktů v porovnání s
tradičními osvětlovacími systémy. Nastavení a změny osvětlení se
provádějí na ovládacím panelu během několika sekund a nevyžadují
zásah do konstrukce zařízení.

Koryta

Stabilní za všech okolností

Barevný třídič využívá univerzální oboustranná koryta. Strana s
úzkými žlaby je určena pro třídění drobnozrnných produktů. Každé
vyřazené zrnko je nasměrováno přímo do středu proudu příslušné
trysky, díky čemuž je vyloučeno riziko, že by nevhodné zrnko mohlo
zůstat v proudu s vyhovujícím produktem. V případě třídění velkých
objektů se naopak používá rovná strana koryta s maximálním
výkonem.

Barevné třídiče CSort jsou připraveny pracovat v horkých i prašných
prostorech. Do zařízení je zabudován systém chlazení a zbytkový tlak
uvnitř korpusu zařízení vylučuje vnikání prachu.
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Inteligentní řešení
pro špičkové výsledky

Pro ty, kteří
se spokojí jen
s nejlepšími výsledky,
jsme vyvinuli barevný
třídič SmartSort
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SmartSort
Řada optických třídičů

Zařízení SmartSort je určeno pro třídění širokého spektra sypkých produktů nejen podle barev,
ale také podle tvaru a textury. Výsledky inovačního výzkumu a nejmodernější kvalitní součástky
společně s mnohaletými zkušenostmi v oblasti navrhování barevných třídičů nám umožnily
vytvořit nový model barevného třídiče, který dokáže maximálně výkonně a pohodlně řešit
nejsložitější otázky v oblasti třídění sypkých materiálů.

Charakteristické rysy
barevného třídiče SmartSort

Neuronový algoritmus třídění

Blokově modulová konstrukce

Díky použití inovačních neuronových algoritmů pro analýzu
tříděných objektů je možné řešit úlohy, které se dříve
považovaly za neřešitelné, například třídit pruhovaná
slunečnicová semínka, rozinky s ocáskem i bez, pšenici podle
sklovitosti apod.

SmartSort nabízí dvoj- až trojnásobné zvýšení produktivity na
bázi existujícího barevného třídiče a trojnásobnou úsporu
peněz v porovnání s pořízením nového barevného třídiče.
Navíc lze díky SmartSortu ušetřit plochu a vyhnout se
demontáži starého zařízení a nákupu dodatečného
přepravního zařízení.

Při použití neuronového algoritmu se předpokládá, že
program je schopen naučit se identifikovat souhrn
nejsložitějších kritérií pro popis tříděných objektů, jako je
sytost zbarvení produktu nebo vady, forma, velikost,
pestrost, kropenatost apod.

Čidla úrovně a řízení pomocí
dálkového ovládání

Řízení

Inteligentní systém ovládání externího zařízení automaticky
řídí provozní režimy zařízení pomocí připojitelných čidel a
adaptivně se přizpůsobuje změnám úrovně produktu v
podávacím zásobníku.

Intuitivní nabídka ovládacího panelu s jednoduchým
uživatelským rozhraním a vysokým stupněm vizualizace
usnadňuje práci obsluhy stroje. Stroj se spouští jediným
dotykem.

Barevný třídič je také možné připojit k automatizovanému
podnikovému řídicímu systému za účelem zajištění
vzdáleného řízení a kontroly základních provozních režimů.

Autodiagnostika

Vzduchový ventil

SmartSort v reálném čase kontroluje provozuschopnost
základních jednotek a montážních celků a včas informuje
obsluhu o probíhajících procesech. V případě potřeby je
možné zobrazit informace o autodiagnostice z ukládaného
logu.

Zařízení SmartSort samo reguluje provozní tlak trysek podle
hodnot nastavených na ovládacím panelu. Při přepínání mezi
třídicími programy dochází k automatické změně tlaku bez
nutnosti zásahu člověka.

Průmyslový semafor
Umožňuje rychle vizuálně sledovat stav zařízení na dálku v
následujících režimech: třídění, čekání, chyba nebo porucha.
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Modelová řada a
technické charakteristiky

Název parametru

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Smartsort 1

Smartsort 2

Smartsort 3

Počet kanálů, ks

54

108

162

Výkonnost (pšenice), t/hod., alespoň*

4

8

12

Koeficient čištění, %, alespoň*

99,5
2048

Rozlišení CCS – matrice (na koryto), pixelů
Napájecí napětí, V

220±5%

Frekvence vstupního napětí, Hz

50±1

Jmenovitý příkon, kW

0,6

0,8
0,6

1

40

80

120

Tlak vzduchu, MPa
Spotřeba vzduchu při technologickém postupu, m /hod, max.
Teplota prostředí, °С

from 5 to 40

Relativní vlhkost vzduchu při teplotě 25 °С, %

from 20 to 80

Spotřeba vzduchu při aspiraci, m /hod, max.

1800

Rozměry, mm, max.: - délka
- šířka

1488
1500

- výška

14
15
16
17
18
19
20

1980

Hmotnost, kg, max
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

550

600

650

I

Stupeň ochrany elektrického zařízení

IP54

Doba životnosti (provozu), let

5

Skladovatelnost, roky, max.

2

Životnost, hod.

41000

Hladina hluku na pracovišti, dBA, max.

80
Míra zrychlení kmitání na pracovišti vážená podle
100
21 frekvence, dB, max.
* Při výchozím znečištění max. 2 %, množství odpadních látek 300 kg/h a objemové hmotnosti materiálu 0,750 t/m .
*Jakýkoli model může být vybaven kamerami NIR, RGB nebo InGaAs v závislosti na požadavcích na třídění.
**Výkon závisí na druhu a míře znečištění tříděného materiálu.

Změna konfigurace

CCD kamery

Se SmartSortem vždy máte jistotu, že při pořízení zařízení i s
tím nejzákladnějším vybavením ho kdykoli budete moci
modernizovat na NIR, InGaAs, bichromatickou nebo RGB
konfiguraci.

Smart kamery pro zařízení se montují pouze z technologicky
vyspělých dílů od společností Kodak, Toshiba nebo Nikon.
Vysoce citlivé CCD matrice s rozlišením 2 048 pixelů zobrazují
tříděný produkt do nejmenších detailů, díky čemuž je zajištěna
přesnější analýza, a tedy i kvalita třídění. Variabilní systém
nastavení algoritmu třídění analyzuje defekty o velikosti od
0,13 mm.

Ejektory
Spolehlivé a vysoce výkonné italské ejektory zajišťují více než
čtyři miliardy sepnutí. Díky vzduchovým tryskám širokým 4,55
mm je zajištěno přesné a koncentrované odstranění produktu
při nízké spotřebě vzduchu.
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Bystrý. Pozorný. Rychlý.
Řada optických třídičů

ZORKIY – barevný třídič odpovídající všem současným
požadavkům na třídiče již prokázal svou spolehlivost a
efektivitu. Řada ZORKIY se vyznačuje moderní elektronickou
součástkovou základnou, know-how v oblasti algoritmů
zpracování videa, pneumatickými jednotkami nové generace
a moderními technologiemi obrábění kovů. Vlastní výrobní
plocha umožňuje provádět kompletní výrobní cyklus. Nové
nápady v oblasti optimalizace funkčnosti třídiče, provozních
kvalit a zvýšení efektivity třídění se okamžitě uplatňují do
vyráběné produkce.

„V období od roku 2011 do roku 2014 náš podnik zakoupil [...]
čtyři barevné třídiče řady ZORKIY. Během provozu zařízení jsme
dokázali v plné míře zhodnotit jeho přínosy a výhody:
minimalizaci odpadu při čištění surovin a zajištění trvale vysoké
kvality výroby“.
S. Peňšin
Vedoucí KFCH (farma),
Rjazaňská oblast, Rusko
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Charakteristické rysy
barevného třídiče ZORKIY

CCD kamery

2 048 pixelová CCD kamera japonské výroby s rozlišením 0,13 mm. CCD kamery Toshiba umožňují
dosáhnout lepší kvality a zobrazit tříděný materiál do nejmenších detailů, a tím zajistit kvalitní
analýzu produktu a přesnější třídění.

Řízení

Dotyková obrazovka počítačové sestavy s úhlopříčkou
15,6 palců zobrazuje veškeré
funkční parametry a analyzovaný signál. Speciální funkce
umožňují promítat na obrazovku a analyzovat videa nebo fotografie tříděných částic
produktu.

Změna konfigurace

Ejektory

Díky rozmanitosti vybavení
barevného třídiče kamerami
je možné optimálně vybrat
potřebnou sadu kontrolních
kamer v závislosti na tom, jakou úlohu má třídění plnit.
Při pořízení zařízení i s tím nejzákladnějším vybavením ho
kdykoli budete moci modernizovat na NIR a bichromatickou konfiguraci. Maximálně
4 kamery na 1 sekci.

Díky vzduchovým tryskám o
šířce 4,5 mm je zajištěno přesné odfoukávání vyřazené velkozrnné i drobnozrnné produkce při zachování minimálních ztrát vyhovujícího produktu během třídění.
Ejektory jsou nainstalovány
přímo v tryskové jednotce, díky čemuž se vyřazený produkt odstraňuje rychleji.
Zaručené množství spínání
ejektorů je 500 milionů cyklů
při provozní rychlosti.
Konstrukce trysek zajišťuje
nízkou spotřebu vzduchu.

„Pomocí barevného třídiče získáváme standardní produkt, díky čemuž dokážeme
vyrábět konkurenceschopnou produkci s minimálními náklady“.
G. Šabalin,
generální ředitel společnosti
Maslobojnyj zavod, s.r.o.
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Modelová řada a technické charakteristiky

Název parametru

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZORKIY1

ZORKIY 2

ZORKIY 3

Počet kanálů, ks

54

108

162

Výkonnost (pšenice), t/hod., alespoň*

4

8

12

Koeficient čištění, %, alespoň*

99,5
2048

Rozlišení CCS – matrice (na koryto), pixelů
Napájecí napětí, V

220±5%

Frekvence vstupního napětí, Hz
Jmenovitý příkon, kW

50±1
0,6

0,8
0,6

1

40

80

120

Tlak vzduchu, MPa
Spotřeba vzduchu při technologickém postupu, m /hod, max.
Teplota prostředí, °С

from 5 to 40

Relativní vlhkost vzduchu při teplotě 25 °С, %

from 20 to 80

Spotřeba vzduchu při aspiraci, m /hod, max.

1800

Rozměry, mm, max.: - délka
- šířka

1480
1511

- výška

14
15
16
17
18
19
20
21

Hmotnost, kg, max
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

2000
470

Stupeň ochrany elektrického zařízení

500
I
IP54

Doba životnosti (provozu), let

5

Skladovatelnost, roky, max.

2

Životnost, hod.

530

41000

Hladina hluku na pracovišti, dBA, max.

80

Míra zrychlení kmitání na pracovišti vážená podle
frekvence, dB, max.

100

* Při výchozím znečištění max. 2 %, množství odpadních látek 300 kg/h a objemové hmotnosti materiálu 0,750 t/m .
Výkon závisí na druhu a míře znečištění tříděného materiálu. Každý model může být vybaven 2 až 4 kamerami
na 1 sekci, každá z nich může pracovat ve viditelném i infračerveném spektru (NIR) v závislosti na požadavcích na třídění.

Modelová řada s 1 až 3 sekcemi. Univerzální rámová konstrukce zařízení je navržena tak, aby při
zvýšení objemu výroby stačilo pouze nainstalovat další sekci bez nutnosti pořizovat zařízení o
větším výkonu.

Blokově modulová
konstrukce
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Inovační řešení pro nejlepší produkty

„Začali jsme podnikat v roce 1997 s malou továrnou na
výrobu slunečnicového oleje. Potřebovali jsme zlepšit
kvalitu vyráběné produkce, a tak jsme koupili barevný
třídič, což následně vedlo ke změně zaměření podniku.
V roce 2007 jsme již nebyli jen dodavateli barevných
třídičů, ale začali jsme pracovat na vývoji vlastních modelů
třídičů a snažili se dosáhnout nejlepších výsledků třídění.
Na konci roku 2015 uvedla společnost SiSort do provozu
přibližně pět set zařízení a stala se předním ruským
výrobcem zařízení pro třídění produktů dle barev. Rádi
Vám předvedeme kvalitu našich zařízení!“
E-mail: info@scort.ru
www.csort.ru

Maxim a Vitalij Savinkovi,
zakladatelé společnosti SiSort

