
PanelProfiler™
Sistema de medição da espessura de chapas

Alta precisão em todas as velocidades•	

Sem contato – baixa manutenção•	

Sem nenhum dano a superfície•	

Mede painéis finos e moles•	

Alto rendimento - Retorno do  •	

investimento rápido
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A LIMAB tem uma vasta experiência em sistemas de medição
a laser em ambientes e condições adversas garantindo uma alta
precisão aliado a baixa manutenção. Dependendo da aplicação o
perfilador de painéis sairá equipado com um acessório para 
garantir a alta performance com sistema de ar comprimido 
mantendo os sensores limpos e resfriados em ambientes quentes 
e úmidos, como logo após as prensas. O quadro de medições 
será fornecido de acordo com as necessidades do cliente e será 
perfeitamente integrado a planta.

Desenvolvido para condições adversas

Atingir uma alta precisão não é apenas uma questão de se utilizar 
sensores a laser de alta precisão, mas as o desenho técnico do 
equipamento é igualmente importante. As carcaças dos sensores 
foram desenvolvidos para minimizar distorções térmicas selecionando 
cuidadosamente os materiais com um baixo coeficiente de dilatação 
em combinação com a alta resistência de componentes críticos.
Junto a este resultado de um sistema de medição estável não há 
necessidade de freqüentes recalibrações. Em muitas linhas o produto 
a ser medido pode sofrer vibrações e a precisão deste sistema não 
será influenciado. Conseguimos isto utilizando um método diferenciado 
de medição de espessura com amostragens sincronizadas em alta 
velocidade e com sensores trabalhando a uma freqüência de 2000 HZ
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O perfilador de painéis é um sistema de medição de
Espessura sem contato. Ter um controle exato da
Espessura dos painéis é fundamental durante o 
processo de produção de painéis. O perfilador de 
painéis oferece todas as ferramentas necessárias 
para que isto possa ser  alcançado com o mínimo 
de esforço. O sistema irá alertar os operadores 
imediatamente se o processo estiver saindo
dos padrões estabelecidos e com isto serão eliminadas 
as rejeições e reclamações de clientes. Este sistema 
poderoso de monitoração de processo irá aumentar 
a produtividade e economizar tanto material como 
energia.

O perfilador de painéis utilize a mais avançada tecnologia 
de medição a laser utilizando um método sem contato. 
Com uma amostragem extremamente rápida na freqüência 
de 2000Hz e uma alta resolução de 0,01 mm. Este método 
garante bem mais confiabilidade e muito mais baixo 
custo de manutenção que as tecnologias mais antigas 
baseadas em rolos. Adicionalmente tem se a vantagem de 
não se marcar o produto pela compressão. Os sensores 
de laser são instalados em nossa caixa exclusiva estável 
a temperatura que proporciona uma operação livre de 
manutenção e sem necessidade de constantes limpezas 
dos sensores. Sendo um processo sem  contato não há 
necessidade de calibrações freqüentes mesmo em linhas 
de alta velocidade e contínuas. Esta tecnologia a
laser garante a inexistência de falhas e a medição total 
do painel ponta a ponta. O sistema de operação simples 
baseado no sistema do Windows tem uma ampla 
variedade de funções. Gráficos em tempo real tanto 
em 2D e 3D para qualquer painel na tela indicações de 
alarme, tendências, arquivos de produtos e base de dados 
do usuário. Adicionalmente estatísticas de produção 
são compiladas e podem ser impressas a desejo ou 
visualizadas na tela. O sistema provou, no passar dos 
anos, a sua funcionalidade em empresas produtoras de 
painéis, em inúmeras prensas, tanto as simples como as 
do tipo de múltiplas aberturas, após lixadeiras e outras 
linhas de acabamento.

PanelProfiler™
Alta precisão – baixos custos de manutenção
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Desenvolvido para precisão 

O perfilador de painéis é um sistema de medição de espessura em 
movimento Sem contato e de alta precisão. Proporciona alta precisão 
e materiais duros ou Moles tanto finos como espessos. A medição de 
área, largura e comprimento são opções adicionais deste sistema.

Instalações típicas em:

Chapas de partículas e chapas duras
Painéis de MDF
Painéis de fibras OSB
Laminadoras de compensados
Painéis de espuma para isolamento

Applicações

Multi-linhas – linhas de medição definidas pelo usuário (3 – 24). 
Permite a medição das mínimas variações de espessura e falhas.

Largura ajustável – regula automaticamente pares de sensores 
externos de acordo com a largura do painel.

Tranversal – scans constantes dando o perfil completo na seção 
transversal.

Linha simples – Um sistema dirigido a medir a espessura em uma 
determinada posição do painel.

PanelProfiler™ – Versões para todas as aplicações

O programa de operação indicando gráficos de es-
pessura em 3 trilhas, valores e tendências máximos, 
mínimos e média.



Especificações técnicas

PanelProfiler™
    
Faixa de medição:     0,1-200mm ( 0,004-7,9”)
(Outras espessuras sob consulta)
Precisão      ±0,03mm ( ±1 thou) ±2σ
Resolução:      0,01mm (0,4 thou)
Freqüência de amostragem    2000Hz
Temperatura de trabalho:     0-40ºC (32-104 ºF)
(é possível aumentar esta faixa)
Sensor laser, PreciCura SR:
(Sensores mais largos, PreciCura MR, sob consulta)
 Tamanho     162x108x42mm (6,28x4,25x1,65”)
 Consumo      <1mW
 Comprimento de onda    670nm
 Classe do laser  (IEC825)    2
 Classe de risco     IP65, NEMA 4X
PC, (sujeito às alterações tecnológicas):
 Sistema de operação:    Windows XP
 Processador     Core 2Duo, 2,33GHz
 Memória      1GB
 Disco rígido:     2x80GB, RAID 1
 Visor      19”  visor fino
 Cartões:     CAN-Bus card
      Cartão digital I/O 16DI, 16DO
      Cartões gráficos
 Interfaces     TCP/IP, RS232C, Digital I/O
Gabinete do PC:
 Tamanho:      2000x600x600mm (78,7”x24”x24”)
 Classe de proteção    IP 54
Caixas dos sensores:
 Tamanho (de acordo com cliente)
  Altura     sem limite com extensores
  Largura      ≤4000mm (157”) sem perda de precisão
  Comprimento    <300mm (12”)
 Istalação:     sobre o piso
 Encoder      Incremental, CAN-Bus
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Nós nos reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

A LIMAB fundada em 1979 se dedicou durante todo
Este tempo a medição dimensional nos mais variados
Tipos de indústrias. Atualmente somos lideres de 
Mercado em medição de espessura em painéis a base 
de madeira. O desenho, a produção e a montagem tanto 
dos sensores como dos sistemas completos são feitos 
em nossa empresa assim como um serviço internacional 
e a equipe de vendas.

Almedalsvägen 15
SE-412 63 Gothenburg 
Sweden 
Phone +46 (0)31 - 58 44 00 
sales@limab.se - www.limab.com

LIMAB UK Ltd
Unit 3L Westpark 26
Wellington
Somerset, TA21 9AD UK
Tel: +44 (0)1823 668633
www.limab.co.uk

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: +49 (0)89 840 58320
www.limab.de

LIMAB Oy
Henry Fordin Katu 5K
FIN 00150 Helsinki
Finland
Tel: +358 (0)9 478 03668
www.limab.fi

LIMAB North America Inc.
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: +1 704 321 0760
www.limab.com


