
 
 
 
 

  Cavity Eye Hungary Kft.,  
 Szellő utca 1, H-6000 Kecskemét, Hungary 

SMART MOULDING CONTROL TEL: +36 76 951 966 │ INFO@CAVITYEYE.COM │ WWW.CAVITYEYE.COM 

Smart Moulding Control Termék adatlap 
SMC 

Leírás 
SMC mérőrendszer feladata a Cavity Eye által 

forgalmazott nyomásmérő cellák jeleinek 

fogadása, feldolgozása, mentése, vezérlő jelek 

fogadása és küldése a fröccsöntőgép felé. A 

működéshez szükséges egy PC+Monitor, 

amelyen a saját fejlesztésű szoftver 

segítségével lehet az adatokat megjeleníteni, 

menteni. Az SMP mérőműszer a nyomásmérő 

szenzorok jeleit fogadja és továbbítja a 

Switchen keresztül, ami pedig a hálózati 

kommunikációért felelős. Az SCP műszer a 

mérőrendszer és a fröccsöntő gép közötti 

kommunikációért felelős, a fröccsöntő gép 

vezérlését végzi.  

Alkalmazás 
A rendszer használatával a fröccsöntő 

szerszámok üregnyomás mérésén alapuló 

gyártásfelügyelete megvalósítható.  

Az iparban megkövetelt igényeknek 

megfelelően a rendszer kellően strapabíró 

kialakítással rendelkezik, ennek köszönhetően 

kifejezetten ipari környezetben való 

alkalmazásra készült. 

Működés 
A memória olvasása/írása illetve a szenzorok 

jeleinek feldolgozása, továbbítása az SMP 

mérőműszeren keresztül történik. A fröccsöntő 

szerszám formaüregében ébredő nyomás 

értékeket a műszer fogadja és a szoftver 

dolgozza fel.  

A nyomásmérő szenzorok gerjesztés hatására 

kiadott jelei egyenesen arányosak a szenzor 

mérőcsapját terhelő erővel. A méréshez 

használt kilökő formaüreggel érintkező 

felületének területe ismeretében határozza meg 

a szoftver a nyomásviszonyokat. Az értékeket 

az idő függvényében, fröccsciklusonként 

ábrázolja. 

A mérőműszer továbbítja egy UTP 

mérőkábelen keresztül az adatokat egy 

központi egységhez, ami áll egy Switchből, and 

PC-ből és egy kijelzőből. A Switch egy ipari PoE 

switch, ami a IEEE802.3af szabvány szerint ad 

tápellátást a műszereknek. A PC-n futó Cavity 

Eye szoftver pedig az adatok megjelenítését és 

a működési beállításokat biztosítja. 

 

Technikai adatok 

a. SMP mérőműszer 

SMP8 

Tömeg g 327 

Befoglaló méretek mm 110x70x36 

Működési hőmérséklet °C -40 - +85 

Tápellátás IEEE 802.3af max. 56V 

Ipari védelmi szabvány IEC 60529:1989 IP64 

Csatornák száma db 8 

A/D felbontás bit 32 

Mintavételezési frekvencia SPS 100 

Csatlakozás  RJ-45 

 

SMP32 

Tömeg g 532 

Befoglaló méretek mm 126x70x43 

Működési hőmérséklet °C -40 - +85 

Tápellátás IEEE 802.3af max. 56V 

Ipari védelmi szabvány IEC 60529:1989 IP64 

Csatornák száma db 32 

A/D felbontás bit 32 

Mintavételezési frekvencia SPS 100 

Csatlakozás  RJ-45 
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b. SCP412 vezérlőegység 

SCP412 

Tömeg g 311 

Befoglaló méretek mm 110x70x36 

Működési hőmérséklet °C -40 - +85 

Tápellátás IEEE 802.3af max. 56 V 

Ipari védelmi szabvány IEC 60529:1989 IP64 

Bemenetek száma db 4 

Kimenetek száma db 12 

Csatlakozás  RJ-45 

 

c. PC 

PC 

Befoglaló méretek mm 140x111x51 

Működési feszültség V, A 19V 3.4 A 

Működési hőmérséklet °C 40°C 

Tápellátás V 230 V 

CPU  Celeron 

J3455 

Memória  GB 4 

Tárhely GB min. 60GB 

Fogyasztás W  10-12 

Ipari védelmi szabvány IEC 

60529:1989 

IP54 

 

d. Switch 

Switch 

Befoglaló méretek mm 200x160x40 

Működési hőmérséklet °C 40 

Tápellátás input V; hz 230V 50 hz 

Ipari védelmi szabvány IEC 

60529:1989 

IP54 

Fogyasztás W 7,5 

Bemenetek száma  1 VAN port 

Kimenetek száma  4 LAN port 

Működési feszültség PoE 

output 

IEEE 802.3af 48 VDC  

e. Monitor 

Monitor 

Befoglaló méretek mm 250x180x28 

Működési hőmérséklet °C 40 

Tápellátás V max. 56V 

Ipari védelmi szabvány IEC 

60529:1989 

IP54 

Csatlakozó bemenet  mini-USB 

Fogyasztás W 12 

Működési feszültség V 12 

 

f. UTP-B kábel 
Az UTP-B 5, 10, 15, 20 méteres hosszban 

készül. A vezetékek bekötése az ábra alapján 

történik. Kettő érpár továbbítja az adatokat kettő 

érpár pedig a tápfeszültséget (PoE).  

Az SMP mérőműszerhez csatlakozik az UTP-B 

kábel. Az UTP-B kábel csatlakozik a Switch-

hez, amely a tápfeszültséget továbbítja az SMP 

mérőműszerhez. A PoE eszköz lehetővé teszi 

az SMP készülék számára, hogy a 

működésükhöz szükséges áramot az ethernet 

kábelen keresztül kapja. 

Típusok 
Az SMC rendszerből többféle kialakítás érhető 

el a kínálatban attól függően, hogy hány darab 

szenzor jelenek kezelésére szeretnénk azt 

használni. 8 szenzorig az SMC8 típus 

használható. 8 szenzor felett SMC16, majd a 

szenzorok számának növekedésével ezeknek 

megfelelően SMC 32 és SMC64.  

32, vagy magasabb szenzor számnál az 

SMP32 eszköz használható a hozzá való 

szerszámra elhelyezett MPM32-A típusú 

ellenaljzattal. Ez a típus egyszerre 32 szenzor 

kezelésére alkalmas. 32 szenzor felett ebből a 

típusból is használható egyszerre több a 

szenzorok számának megfelelően. 

 


