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T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

Následuj mě!
TH6 / FH6 – Cesta k perfekt-
ním svarům.
Optické navádění na svarovou spáru s TH6D doslova dláždí cestu k 
perfetkním svarům. Komponenty a svarové spáry jsou načítány za 
použití laserových čar čtených kamerou, umožňujících tak korekci 
polohy hořáku v reálném čase. Proces svařování a bezkontaktní 
vyhledávání jsou na sobě nezávislé. Metoda je vhodná pro všechny 
běžné typy svarů a materiálů.
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Top technologie navádění …
Jedinou metodou k dosažení zvýšených kvalitativních 
požadavků je pokračovat v práci se zvýšenou 
efektivitou. Zůstat konkurenceschopným, znamená 
používat nejmodernější výrobní systémy.

Nový vývoj a perfektně koordinované systémové 
řešení – jako optické navádění na svarovou spáru 
TH6 a široké produktové portfolio ABICOR BINZEL 
– přispívá ke zkvalitnění automatizovaných 
výrobních procesů.

Univerzální, přesný a nerušený ...
Optický senzor k navádění na svarovou spáru je 
inovativní systémové řešení pro většinu aplikací na 
poli automatizovaného svařování. Robustní design 
garantuje hladký průběh operací i v blízkosti 
samotného procesu díky integrovanému filtru 
dopadajícího světla. Vysoce výkonná vyhodnocovací 
jednotka zajišťuje spolehlivé navádění na svarovou 
spáru. A to i na reflexních površích.

NÁSLEDUJ MĚ!

TH6 / FH6 Navádění - cesta k dokonalému svaru.
Univerzální, precizní a nerušený

Špičková 
technologie 
spojování.

Projekce tří laserových 
čar na svařenec.

Vysoce výkonné vyhodnocení 
signálu v reálném čase.
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Odolnost proti rušení
 ■ Přesná identifikace svarové spáry a stanovení orientace hlavy sensoru 

vzhledem ke svarové spáře díky použití technologie tří laserových čar
 ■ Nadprůměrná spolehlivost procesu i při náročném sledování svarové spáry
 ■ Vysoká stabilita měřených dat
 ■ Korekce v reálném čase

Univerzálnost
 ■ Vhodné pro všechny standardní tvary spojů
 ■ Vhodné pro všechny standardní povrchy, 

zejména reflexní, a zvláště lesklé povrchy jako 
třeba hliník a nerezová ocel

 ■ K dispozici interface pro populární značky 
robotů

Nerušený
 ■ Ochrana před rozstřikem díky integrované 

vzduchové cloně, ochrannému sklu a 
průtokovému chlazení sensoru vzduchem

 ■ Pouzdro odolné proti stříkající vodě
 ■ Optický filtr ke snížení rizika falešných výsledků 

měření
 ■ Odolnost proti škodlivým vlivům způsobovaných 

elektrickými poli

Obzvláště vhodné pro reflexní 
povrchy, jako je hliník a nerezová ocel

Výhody, hovořící samy za sebe:
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Externí doplňková lampa pro 
kameru ve stupních šedi u TH6i 
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Legenda:
1. Měřicí laserové čáry
2. Měřený objekt (svařenec)
3. Zelené světlo
4. Objektiv kamery ve stupních šedi a vizuální kontrastní čára

Následuj mě!
Funkce a princip série TH6 / FH6

Aplikace a použití:
Optické senzory pro navádění svarové spáry TH6 se používají pro bezkontaktní 
zaznamenávání a měření kontur okrajů spojů s výškovým posunem, detekcí mez-
ery, úhlu a tupých spojů (pouze u TH6i) a pro přesné umístění a vedení nástroje 
(hořáku) v reálném čase. Off-line senzor pro vyhledání svarové spáry FH6D lze 
také použít pro méně složité úkoly.

Funkce a princip:
Senzorem jsou generovány tři měřicí laserové čáry, které jsou promítány na 
svařenec. Vytvořený difúzní odraz, který je v zorném poli objektivu kamery, je 
zaznamenán snímačem CMOS. Tímto způsobem lze laserovou triangulaci použít 
ke stanovení pracovní vzdálenosti, polohy a sklonu spojovaných plechů.

TH6i je vybaven další přídavnou kamerou (kamera ve stupních šedi) pro detekci 
tupých spojů. Za tímto účelem je komponenta osvětlena zeleným světlem, které 
snižuje jas na okrajích. Kamera ve stupních šedi detekuje osvětlený povrch po-
mocí viditelné kontrastní čáry a tímto způsobem rozpozná průběh tupého spoje.

Jak funguje optické 
navádění a vyhledávání 
svarové spáry?

Legenda:
1. Laserová dioda
2. Kolimační čočka
3. Projekční čočka
4. Detektor světla
5. Objektiv (čočka přijímače)
6. Objekt, který se má měřit (svařenec)
7. Měření 1 a měření 2

Laserová triangulace 
Schematické znázornění laserové triangulace 
(= měření optické vzdálenosti), ve kterém je 
pod úhlem cca. 20° promítán světelný 
obrazec skládající se ze tří paralelních 
laserových čar na povrch svařence: 

Greyscale kamera - přídavná kamera 
ve stupních šedi (pouze pro TH6i) 
Schématické znázorněná kamery ve stupních 
šedi, která se používá v kombinaci se 
zeleným světlem k rozpoznání tupých spojů, 
detekuje takto snížení jasu (kontrastu) na 
okrajích (hranách).

Vyhodnocení:
Aktuální poloha svarové spáry, informace o vzdálenosti mezery a okraje ve spoji, 
jakož i poloha svařovacího nástroje vzhledemzorném poli se zaznamenají a jako 
naměřené hodnoty se přenesou do řídící jednotky senzoru. Řídící jednotka 
senzoru následně předá zjištěné hodnoty do řízení robota a ovlivní tak umístění 
nástroje.
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Navigace:
Přehled systému TH6D

Optický senzor pro navádění svarové spáry TH6D je 
k dispozici ve třech různých verzích. Liší se rozlišením 
a rozsahem měření a lze je tedy použít pro tenké a 
tlusté plechy. TH6D dokáže spolehlivě detekovat 
jakoukoli mezeru od šířky 0,3 mm

Obrázek 1:
Připojení
1.1 Připojení pro napájení
1.2 Připojení k počítači pro zpracování dat
1.3 Připojení ochranného krytu čočky s funkcí cross-jet
1.4 Přívod (stlačeného vzduchu)

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled
2.1 CMOS senzor (kamera)
2.2 Tři laserové čáry

Kabelový svazek

Krk hořáku
(zde: ABIROB® A500)

Kolizní držák
(zde: iCAT)

Držák senzoru TH6D

Možnosti nastavení

Senzor navádění svarové spáry TH6D

Ochranný kryt čočky
s funkcí cross-jet

Tři laserové čáry

CMOS senzor
(kamera)

Robot

Obrázek 1:
Připojení

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled



1.1

1.5

1.2 1.3

2.1 2.32.2

1.4

7

Přehled systému TH6i 

Kabelový svazek

Krk hořáku
(zde: ABIROB® A500)

Kolizní držák
(zde: iCAT)

Držák senzoru TH6i

Možnosti nastavení

Senzor navádění svarové spáry TH6i

Ochranný kryt čočky
s funkcí cross-jet

Tři laserové čáry

Greyscale kamera
ve stupních šedive 

stupních šedi

CMOS senzor  
(camera)

Robot

Obrázek 2:
Připojení

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled

Ve srovnání s TH6D má senzor navádění svarové spá-
ryTH6i dodatečně nainstalovaný kamerový systém ve 
stupních šedi a spolu s osvědčenými funkčními vlast-
nostmi zařízení TH6 je tedy schopen detekovat tupé 
spoje se šířkou mezery 0,02 mm. TH6i se používá 
hlavně v oblasti tenkých plechů.

Obrázek 1:
Připojení
1.1 Připojení pro napájení
1.2 Připojení k počítači pro zpracování dat
1.3 Připojení ochranného krytu čočky s funkcí cross-jet
1.4 Přívod (stlačeného vzduchu)
1.5 Připojení externí přídavné lampy (zeleného světla)

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled
2.1 CMOS senzor (kamera) a kamera ve stupních šedi
2.2  Zelená LED dioda (osvětlení pro kameru ve stup-

ních šedi)
2.3 Tři laserové čáry
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Průkopník:
Přehled systému FH6D

Optický senzor pro vyhledání svarové spáry 
FH6D je k dispozici ve dvou různých verzích. Liší 
se rozlišením a měřicím rozsahem, a lze je tedy 
použít pro aplikace na tenké a silné plechy. FH6D 
dokáže spolehlivě detekovat jakoukoli mezeru od 
šířky 0,3 mm.

Obrázek 1:
Připojení
1.1 Připojení pro napájení
1.2 Připojení k počítači pro zpracování dat
1.3 Připojení ochranného krytu čočky s funkcí cross-jet
1.4 Přívod (stlačeného vzduchu)

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled
2.1 CMOS senzor (kamera)
2.2 Tři laserové čáry

Kabelový svazek

Krk hořáku
(zde: ABIROB® A500)

Kolizní držák
(zde: iCAT)

Držák senzoru FH6D

Možnosti nastavení

Senzor navádění svarové spáry FH6D

Ochranný kryt čočky
s funkcí cross-jet

Tři laserové čáry

CMOS senzor
(kamera)

Robot

Obrázek 1:
Připojení

Obrázek 2:
TH6D detailní pohled



TH6D/FH6D-KF –  
pro aplikace s tlustými plechy 
Rozsah měření (Š, V):     40 mm, 80 mm
Rozlišení (ŠxV):  :      0.08 x 0.12 mm

TH6i – pro aplikace s tenkými plechy:
Rozsah měření (Š, V):  16 mm, 24 mm
Rozlišení (ŠxV):   0.03 x 0.07 mm
Kamera ve stupních šedi:  Detekce tupých spojů 

od mezery 0,02 mm
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Technické předpoklady:
Náčrt připojení a technická data

Schéma datového toku

TH6D/FH6D-CF –  
pro tenké plechy
Rozsah měření (Š, V):  16 mm, 24 mm
Rozlišení (ŠxV):   0.03 x 0.07 mm

TH6D GF –  
pro aplikace s tenkými a silnými plechy
Rozsah měření (Š, V):  35 mm, 60 mm
Rozlišení (ŠxV):   0.06 x 0.10 mm

Technická data 
Všeobecné
Měřicí laserové čáry: 3
Pracovní vzdálenost: 150 mm
Rychlost měření: 60 Hz
Provozní teplota: 10°C až 45°C

Rozměry
TH6D/FH6D (B x H x T): 70 x 40 x 100 mm
TH6i (B x H x T): 70 x 40 x 140 mm

Měřící rozsahy

Osa X (směr 
navádění a 

vyhledávání)

Osa ZOsa Y

Boční měřící rozsah „W“

Výška měřicího
rozsahu „H“

Počátek souřadnicového systému

TH6/FH6 -
procesní počítač

Optické navádění 
a vyhledávánísva-
rové spáry TH6D/

FH6D a TH6i

Inicializace a nastavení systémo-
vých parametrů a vizualizace 
aktuálních naměřených dat 

Opětovné nastavení TCP, kde se 
cíl odchyluje od skutečné polohy 



TH6/FH6 pro uchycení iSTM TH6/FH6 pro uchycení iCAT TH6/FH6 pro uchycení pro CAT3 (externí kabelový svazek)
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Podpora
Příklady držáků pro uchycení senzoru

Vše od 
ABICOR BINZEL!

Jako poskytovatel systému má ABICOR BINZEL 
společně se senzory pro navádění a vyhledání 
svarové spáry také svařovací a řezací hořáky, 
příruby a držáky senzorů, které odpovídají 
příslušnému zadání a také ve svém programu.

S ohledem na příslušnou výchozí situaci je k dispozici 
široká škála držáků senzorů pro připojení k různým 
kombinacím přírub a hořáků ABICOR BINZEL.

Lze takto vybavit roboty s dutým zápěstím i roboty s 
externím kabelovým svazkem. K dispozici jsou také 
některé kombinace hořáku a příruby od jiných 
výrobců.

Speciálně vyvinuté držáky umožňují díky své kon-
strukci přesné nastavení polohy senzoru. Díky vy-
soké tuhosti, zajišťují stálou a přesnou polohu hlavy 
sensoru i při rychlých pohybech robota. Díky tomu 

jsou dokonalým doplňkem senzorů navádění 
svarové spáry TH6.

Výše uvedené obrázky ukazují tři příklady kombi-
nací. Informace o dalších možnostech jsou k dispo-
zici na vyžádání.
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Podrobně:
Rozhraní a požadavky (na nadřazený systém)

Robot 
manu- 
facturer

TH6D 
TH6i FH6D Interface

Robot requirements 

Calibration 
with Hardware Software (each of these modules are required)

Daten connection  
sensor – robot 

ABB .
Ethernet

- Controller iRC5
- Robot system-software 5.15 (or higher)
- „Optical Tracking Arc 660-1“
- Arc (633-1)

Ethernet Calibration plate
(514.5062.1)Serial Seriell RS-232

Fanuc . . Ethernet

- Controller R-J3iC
- Controller R-30iA
- Controller R-30iB
- Ethernet Port #2 must remain free

- Operation System Fanuc „Arc Tool“
- Universal Sensor Interface (R691)
- User Socket Messaging (R648)

Ethernet
10-point-measuring 
(Optional: Calibration plate  
(514.0237.1))

KUKA

.

Seam tech  
Interface

KR C2 edition 05
- Network card 3Com 3C905CX-TX-M 
 or ethernet 100Mbit PCI

KUKA system-software (KSS) 5.4; 5.5 or 5.6
- SeamTech tracking (containing RSI Interface)
- XML Protocol
- InLine standard form

Ethernet Calibration plate
(514.5062.1)

.
KUKA system-software (KSS) 5.4; 5.5 or 5.6
- SeamTech finding (containing RSI Interface)
- XML Protocol
- InLine standard form

.
KR C4
Standard ethernet port

KUKA system software 8.2.22 or higher (also 8.3)
- KUKA.RobotSensorInterface 3.3.0
- KUKA.Ethernet KRL 2.2.2
- KUKA.SeamTech tracking 2.1.1

.
KUKA system software 8.2.22 or higher (also 8.3)
- KUKA.RobotSensorInterface 3.3.0
- KUKA.Ethernet KRL 2.2.2
- KUKA.SeamTech Finding

Reis . Serial IPC with RS422 Interface refit - RoboStar V
- Software-version 20.0 or higher (proprietary protocol) Seriell RS-422 Calibration plate  

(837.0882.1)
Ethernet Standard Software-version 24 or higher Ethernet

Yaskawa .
D/A Interface

- Controller DX100
- General Controller with sensor board
- XO102-card

Robot system-software DS2.05.00A (- -)00 D/A Signale Golden Seam
reference path

Ethernet

Controller DX100 Moto EyeLT software DS1.60.00A-27

Ethernet Calibration plate  
(837.0882.1)Controller DX200

- System software version DN.1.83.00A(--)00 and higher
- Moto EyeLT software for scansonic-sensor from Yaskawa  
  Europe (Nr.: 178247)

Universally  
applicable .

D/A Interface

Analogue input for meassurements
- side (y)
- height (z) in the range von ±10 V/4–20 mA

SPS/PLC

D/A Interface –

Universal XML
Interface (TCP/IP)

Protocol of XML communication is based on the 
principles of ISO-OSI reference model
The lowest level is in Ethernet. 
The XML communication lies on the level 5-7

Nr. Level Protocol
7 application

XML
(standard ASCII, 0-127)6 display

5 communication
4 transport TCP
3 operation IP
2 protection

Ethernet
1 Bit transfer

TH6

FH6D

TH6

FH6D
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T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .

www.binzel-abicor.com

ABICOR BINZEL svářecí technika, spol. s r.o.
Antonína Rudla 2270 · CZ 508 01 Hořice
T +420 493 621 937

info@abicor.cz


