
B
o

ard
P

ro
fi

ler L

O perfilador de tábuas L da LIMAB dá uma 
avaliação completa do perfil de espessura de 
tábuas em esteiras lineares. O equipamento pode 
ser facilmente montado em uma transportadora 
já existente com custos baixos de instalação. O 
sistema pode ser utilizada para tábuas com uma 
largura de até 600 mm.  
 
O sistema de comunicação se dá por “ethernet” 
que minimiza a necessidade de cabos e 
instalações. O sistema de comunicação externa se 
dá via serial RS232C e I/O digital. 

O sensor recentemente desenvolvido pela LIMAB  
2-D ProfiCura é a base deste sistema. O Proficura 
usa a mais recente tecnologia digital e óptica com 
um avançado microprocessador integrado (DSP 
Processador Digital de Sinas) e conjunto-CMOS .
Isto da uma alta precisão na medição necessária 
em serrarias nos dias de hoje. O custo de 
manutenção é baixo em virtude de ser uma 
medição sem contato e de sensores que não são 
afetados por tábuas muito claras ou úmidas. 

System for measuring wane and defects in a linear  conveyor.

O princípio da triangulação laser 
De 2-D é utilizada para capturar 
o real perfil transversal em um 
simples escaneamento. Como 
a tábua se move  através do 
laser, múltiplos scans são feitos 
ao longo da peça construindo 
um perfil total de toda a tábua. 
A identificação do produto e 
todos os dados medidos são 
armazenados na memória do 
PC.

Método de medição

BoardProfiler L
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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 84058320
www.limab.de

LIMAB Oy
Henry Fordin Katu 5K
FIN 00150 HELSINKI
Finland
Tel: +358 (0)947 80 36 68
www.limab.fi

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

A LIMAB fundada há de 35 anos tem uma longa tradição
na produção de sensores a laser e sistemas de medição sem
contato indo de encontro às necessidades das serrarias. A sede
e a fábrica são localizadas em Gotemburgo na Suecia. A LIMAB
tem filiais regionais nos Estados Unidos, Finlandia, Alemanha e
Inglaterra com distribuidores em outras regiões. A LIMAB tem
Mais de 30 anos de experiência em instalações industriais
madeireiras.
 

Material fornecido:

• 2 pcs. Perfilador ProfiCura com 3 suportes
• 1 pcs codificador
• 1 pcs. Sistema de espurgo de ar com filtro, válvula
   e saída temporizada. Nestas unidades de sistema
   também estão também os terminais de montagem
   e o conversor de voltagem 230VAC/24VDC.
   Air purge system with filter, valve and timer
   output. Para ser colocado perto do quadro:
• Ventilador, braço e a bocal para espurgo do ar
• 1pcs. PC
   - Visor de 21,5” 
   - Software para o PC, baseado em Windows

Especificações técnicas do sensor do Perfilador ProfiCura:

Faixa de medição   200 mm
Stand off   600 mm
Campo de visão   600 mm
Resolução        1/10 mm
Velocidade de medição   1000 perfils/s,
640 pontos/perfil
Alimentação (fonte)  18-36VDC
“Algoritmo de medição por triangulação com centro de gravi-
dade modificado”
Suppression of background light and secondary reflections.
Capacidade do laser    < 50 mW
Temperatura de operação    0.. +40°C

• Recebe os dados de medição do perfil do ProfiCura
• Vira tábuas se estiverem com imperfeições
• Rejeita tábuas quando defeituosas de acordo como                  
   especificado.
• Salva todos os dados básicos com a possibilidade de      
   se visualizar as tábuas mais tarde (50 tábuas)
• Ilimitados valores numéricos das tábuas podem ser     
   armazenados No disco rígido do computador.
• Saída para sistema superior via eternet, RS232, digital.
   preparado para rede.
• Menu de serviço mostra o estado e o valor Q para       
   todos os sensores. Gráfico de todos os dados da      
   última tábua medida é apresentado.
• Texto em Sueco/Inglês para o programa
• Um menu de diagnóstico com alarme para falhas. .

SoftwarePC


