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ДЕТЕКТОР С ЦЕЛ СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ
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Резюме: Aвтоматизацията на процеса на асемблиране на камера, използвана в детекторите за дим, про-
извеждани от фирма „УниПОС“ – град Плевен е с цел стабилизиране на параметрите на камерата и от там 
възможност за бърза, устойчива и технологична настройка на димните детектори. Описано е устройството на 
машината за асемблиране на камера, която е изработена специално за асемблирането на този нестандартен 
функционален компонент. Показани са резултатите и икономическия ефект от стабилизиране на параметрите 
на камерата. Направени са изводи за ползите, икономическата целесъобразност от използването и и възмож-
ностите за бъдещото и подобрение.

Ключови думи: камера, фотоприемник, фотоизлъчвател, формиране, фиксиране.               

1. Въведение
На фиг.1 и фиг.2 са показани съответно 

компонентите на камера за димни детектори и 
сглобена камера.

Фиг.1. Компоненти на камера

 
Фиг.2. Камера за димен детектор

Камерата се състои от фотоизлъчвател, фо-

топриемник, защитна мрежичка, долно тяло и 
капак. Сглобената камера трябва да има съот-
ветната чувствителност за измерване на дим, 
което се определя от конструкцията и. 

За по-висока производителност и по-ниска 
цена беше наложително да се стабилизират 
параметрите на камерата, което опростяваше 
настройката на датчиците. Стабилизирането на 
параметрите е основно свързано с повторимата 
и еднаква сглобка на камерата. 

Първоначално сглобяването се извършваше 
ръчно и разбросът в чувствителността на ка-
мерата беше голям. Този начин на сглобяване 
беше бавен и скъп.

На фиг.3 е показана камера без и с монтирани 
фотоизлъчвател.

Фиг.3. Камера без и с фотоизлъчвател

Вижда се, че монтирането на фотоизлъчва-
теля е много точно и изисква добра подготовка 
на оператора.
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Камерите се монтираха ръчно и се запояваха 
ръчно на конвейерна линия за монтаж[1].

Асемблирането на димен датчик се из-
вършваше на конвейерна линия от оператори 
и наличието на лошо позиционирани фотоиз-
лъчвател и фотоприемник не спираше работата 
на конвейерната линия, но водеше до много и 
скъп ремонт.

Повишаването на обема на производство 
изискваше въвеждането на автоматично асем-
блиране на камерата, за да се повиши капаци- 
тета, да се намали себестойността на изделието 
и да се подобри качеството и надеждността на 
изделията. Чрез използване на метода „Lean 
manufacturing“[2] се достигна до извода, че 
трябва да се използва специализирана машина 
за монтаж на фотоизлъчвател и фотоприемник 
в камера за дим. 

2. Автоматично формиране и 
фиксиране на оптоелементи в 
камера за димни детектори 
Решаването на основния проблем по фор- 

мирането и фиксирането на оптоелементите 
(фотоизлъчвател и фото-приемник) в камерата 
доведе до създаването на специализирана ма-
шина, показана на фиг.4. 

Фиг.4. Машина за монтиране на оптоелементи

Машината се зареждаше и разреждаше от 
оператор, а формирането и фиксирането на 
оптоелементите се извършваше от машината. 
Тя работеше на две стъпки:

- изрязване и фиксиране на 
оптодвойката в  долното тяло на камерата;
- огъване на изводите на
оптодвойката.

Бързодействието на машината трябваше да 
е под 6 секунди. Чрез добра настройка беше 
постигнато циклично време от 4 секунди, което 
даваше възможност за устойчива и сигурна ра-
бота на оператора, който беше част от конвейер-
на линия за монтиране и запояване на камерата.

Бяха предвидени всички защити, за да няма 
опасности за оператора, като автоматично зак-
лючване и отключване на камерата в машината 
и пускане и спиране с два бутона на достатъчно 
разстояние, непозволяващо натискането им с 
една ръка – показано на фиг.5 и фиг.6.

Фиг.5. Заключване и отключване на камера

Фиг.6. Бутони за стартиране

 На фиг.7 е показано как работи машината 
– монтирала е фотоизлъчвателя и е в процес на 
монтиране на фотоприемника.

Процесът беше напълно автоматизиран и 
доведе до бърз, повторяем и сигурен монтаж 
на оптоелементите. Това позволи намаляване 
на цената на камерата, стабилизиране на па-
раметрите и и увеличаване на капацитета на 
операцията.
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Фиг.7. Работен процес на машината

3. Резултати
С въвеждане в експлоатация на машината 

за асемблиране на камера за димен детектор се 
получиха следните резултати:

- постигна се циклично време от 4 секунди 
на камера;

- увеличи се производителността с 93%;
- увеличи се рандемана с 16%;
- намали се цената на вложения труд с 97%;
- намали се себестойността с 32%;
- времето за изкупуване на машината е 1,2 

години;
- стабилността на камерата се подобри 4 

пъти.
Всичко това позволи следващи подобрения 

на процеса на настройка. Изделието работеше 
стабилно и устойчиво във времето. Отказите 
при клиенти станаха 0. 

Нестандартното решение позволи следващи 
подобрения и направи по-уверени инженерите 
в последващи нестандартни решения на про-
блеми по сглобяване.

4. Изводи
• Автоматизацията за асемблиране на слож-

ни, точни, специални конпоненти каквато е 
камерата за димни детектори е възможна.

• Възможно е създаването на гъвкава маши-
на за асемблиране на камери, която може да се 

подобрява и разширява.
• Машината може да работи непрекъснато, 

стабилно и бързо с малка намеса на човек, 
свързана основно със зареждане и разреждане 
с компоненти.

• Икономическият ефект е достатъчно голям 
при натоварване на машината на две смени.

• Ниско рискова е инвестицията, тъй като е 
кратко времето за изкупуването и.

• Възможни са допълнителни подобрения и 
разширение на функционалностите на маши-
ната, свързани с имплементиране на асембли-
рането на мрежичка, сглобяване на капачка и 
намаляване на цикличното време без нужда от 
допълнителен оператор.

• Стабилността на камерата беше достатъч-
на за устойчивата и и стабилна работа
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OPTIMIZE OF SMOKE DETECTOR CHAMBER ASSEMBLY  
TO STABILIZE THEIR PARAMETERS
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Abstract: The aim of the automation of the process of assembling of a chamber used in smoke detectors, produced 
by "UniPOS" – Pleven, is to stabilize the parameters of the chamber and which leads toa  rapid, sustainable and 
technological adjustment of the smoke detectors. Here the structure of the machine for the assembly of the chamber, 
which is constructed specifically for the assembly of this non-standard functional component, is described. The 
results and the economic effect of stabilizing of the camera settings is shown. The conclusions discuss the benefits, 
the economic feasibility and the opportunities for future improvement of the machine.

Key-Words: chamber, photo detector, foto emiter, formation, fixing.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СБОРКИ КАМЕРЬI ДЕТЕКТОРА ДЬIМА ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 
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Резюме: Автоматизация процесса сборки камеры, используемой в детекторах дыма, производимых 
"УниПОС" - Плевен с целью стабилизации параметров камеры и оттуда возможности быстрой, устойчивой 
и технологической настройки детекторов дыма. Описана устройство машины для сборки камеры, которая 
построена специально для сборки этого нестандартного функционального компонента. Приведены результаты 
и экономический эффект стабилизации параметров камеры. Сделаны выводы о преимуществах использования, 
экономической целесообразности и возможности для будущего их совершенствования.

Ключевые слова: камера, фотодетектор, фотоизлучатель, формирование, фиксирование.


