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Glue / Sealant Analysis

Glue / Sealant analysis controls whether 
the adhesive, gasket or seals in fluid form 
are applied on the surface at the correct 
application temperature, amount and route. 
In this way, it is confirmed that the affixed 
product (washing machine, food 
packaging, cardboard packaging, mobile 
phone, car glass and hood, engine block, 
high pressure tanks, etc.) is correctly 
adhered, is ensured that it passes the 
following quality control stages (pressure, 
tension, water test etc.) smoothly.

The glue / sealant analysis system uses the 
appropriate camera, lenses and filters to 
track the adhesive path by using the image 
processing techniques on the computer 
and creates the necessary technical 
information.  With the help of this live 
information, instant quality control is 
provided. In case of an unapproved 
situation, the coordinates of the 
problematic point of the product are given 
and the robot arm or the practitioner 
personnel are provided to adapt that point.

Yapıştırıcı / Sızdırmaz Analizi

Akışkan haldeki yapıştırıcı, conta veya 
sızdırmazların, yüzey üzerinde doğru 
uygulama sıcaklığı, miktarı ve rotasında 
uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü 
sağlar. Bu sayede yapıştırılan ürünün 
(Beyaz eşya, gıda ambalaj, karton ambalaj, 
cep telefonu, araç cam ve kaportası, motor 
bloğu, yüksek basınç tankları vb.) doğru bir 
şekilde yapıştırıldığı onaylanarak ürünün bir 
sonraki aşamada uygulanan basınç, gerilim, 
su testi vb. kalite kontrol aşamalarını 
sorunsuz geçmesi sağlanır.

Yapıştırıcı / Sızdırmaz analiz sistemi kamera, 
lens ve filtreler kullanarak sıvı yapıştırıcı veya 
sızdırmaz malzeme takibi yapılarak 
bilgisayar üzerinde görüntü işleme (image 
processing) teknikleri kullanılarak gerekli 
teknik bilgiler oluşturulmaktadır. Online 
olarak alınan veriler sayesinde anlık kalite 
kontrol sağlanır. Onay verilmeyen bir durum 
oluştuğunda, ürünün sorunlu noktasının 
koordinatları verilerek robot kolun veya 
uygulayıcı personelin o noktayı uygun hale 
getirmesi sağlanır.



With it’s intuitive and user-friendly 
features, precise measurement 
information, instant quality approval.
Approval according to the paths to check 
existence, thickness, overflow, tolerance 
values.
Communication with the outside world 
such as PLC, remote IO, dry contact relay 
according to the approval status.
Ability to identify and report all application 
defects on the tracked leak material line 
and the temperature of the applied 
product.
Transferring the temperature information 
on the route to the PLC at the desired 
percentage rate.
Ability to set various tolerances according 
to different adhesive product or viscosity.
Material control from different angles with 
up to 4 cameras at the same time.
Instant recording of approval photos, 
retrospective analysis with SQL database.
Full integration with ERP, MES, Level 2 and 
database systems.
HMI operator screen for monitoring and 
changing set values.
Instant trend (graphical) monitoring of 
information.
Communication via Ethernet or digitally 
with the automation system.
Minimizing the fault source to a single 
cable using POE supported cameras.
Easy to install and end user friendly 
interface.
Dust, moisture and heat protected, air- 
and water-cooled camera housing 
(optional).

Features and Benefits Özellik ve Avantajlar

Sezgisel ve kullanıcı dostu özellikleriyle kesin 
ölçüm bilgileri, anlık kalite onayı verebilme.
Kontrol edilecek yolların var/yok, kalınlık, 
taşma, tolerans değerlerine göre onay verme.
Onay durumuna göre PLC, Remote IO, kuru 
kontak röle gibi dış dünya ile haberleşme.
Takip edilen sıvı malzeme hattı üzerindeki 
tüm uygulama kusurları ve uygulanan ürünün 
sıcaklığını bölgesel olarak tespit edip 
raporlama. 
Rota üzerindeki sıcaklık bilgisinin istenilen 
yüzdelik oranında PLC’ ye aktarılması.
Farklı yapıştırma ürünü veya viskoziteye göre 
çeşitli toleranslar belirleyebilme.
Aynı anda 4 kamera ile farklı açılardan 
materyal kontrolü.
Onay ile fotoğrafları anlık kaydetme, SQL veri 
tabanı ile geriye dönük inceleme.
ERP, MES, Seviye 2 vb. veri tabanı 
sistemleriyle tam entegrasyon.
HMI operatör ekranı ile izleme ve set 
değerlerine müdahale edebilme.
Bilgilerin anlık olarak (grafiksel) izlenmesi.
Ethernet üzerinden veya dijital olarak 
otomasyon sistemi ile haberleşebilme.
POE destekli kameralar sayesinde tek bir 
kablo ile arıza kaynağının minimuma 
indirilmesi.
Kolay kurulum ve son kullanıcı dostu arayüz.
Toz, nem ve ısı korumalı, hava ve su 
soğutmalı kamera muhafazası (opsiyonel).
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Polyurethane tank bonding solution example 1.
Poliüretan tank yapıştırma çözüm örneği 1.

Polyurethane tank bonding solution example 2.
Poliüretan tank yapıştırma çözüm örneği 2.



Nonwoven fabric bonding solution sample.
Dokusuz kumaş yapıştırma çözümlerine örnek.

Whiteware sealing / bonding solution example.
Beyaz eşya sızdırmaz / yapıştırma çözüm örneği.
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