
Panel Profiler
System pomiaru grubości płyt

Wysoka precyzja pomiaru przy wszystkich prędkościach• 

Bezkontaktowy system pomiaru, niski koszt konserwacji• 

Wysoka wydajność - szybki zwrot nakładów• 

Brak śladów na powierzchni płyt• 

Pomiar cienkich i miękkich płyt• 

Panel Profiler  -
System

 pom
iaru grubości płyt



Do pracy w trudnych warunkach

Dla osiągnięcia wysokiej jakości pomiaru wymagane jest nie tylko użycie 
precyzyjnych czujników pomiarowych, ważne są również mechaniczne 
uwarunkowania systemu. Oprawa do mocowania laserów została 
zbudowana w sposób minimalizujący odkształcenia cieplne. Jest to 
możliwe dzięki właściwemu wyborowi materiałów o niskim współczynniku 
rozszerzalności cieplnej i wstępnym zbadaniu obciążeń jej części 
składowych. Efektem jest uzyskanie stabilnego pomiaru, który nie wymaga 
częstej kalibracji. Dzięki synchronizacji czujników pracujących z bardzo 
wysoką częstotliwością próbkowania (2000 Hz) wyeliminowany został 
wpływ wibracji powstających podczas produkcji na dokładność pomiaru.

Zapewnienie dużej dokładności pomiaru
Firma LIMAB posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu laserowych 
systemów pomiarowych do pracy w ciężkich warunkach, w których należy 
zapewnić wysoką dokładność pomiaru przy niewielkiej częstotliwości 
konserwacji   systemu.    Jeśli   zastosowanie    to    uzasadnia,    to   system 
PanelPro�ler może zostać wyposażony w pneumatyczny system 
oczyszczający, który utrzymuje w czystości i właściwej temperaturze 
czujnik laserowy niezależnie od temperatury i wilgotności otoczenia, np. 
po przejściu materiału przez prasy. Rama pomiarowa projektowana jest 
zawsze zgodnie z życzeniem klienta w celu całkowitego jej dostosowania 
do istniejejącej lub powstającej linii produkcyjnej. 



LIMAB Panel Profiler
Wysoka dokładność - niewielkie koszty konserwacji

 

Zastosowania:
Multi - Track
pomiarowych (3-24). Pozwala na pomiar nawet najmniejszej grubości
oraz zapewnia oczyszczanie czujników przy użyciu systemu odpowietrzającego.

Width adjustable - umożliwia automatyczne nastawienie zewnętrznych
par czujników na krawędzie płyty. 

Traversing - ciągły pomiar dający kompletne informacje o grubości na całej
szerokości płyty. 

Single track - nisko kosztowy system pomiarowy, wykonujący pomiar
w jednym, określonym punkcie. 

Panel Profiler – wersje systemu pomiarowego:  

Oprogramowanie wyświetla trzy wykresy odczytu grubości,
minimalne, maksymalne, średnie oraz trendy.

PanelProfiler skonstruowany został w oparciu o najnowsze technologie 
bezkontaktowych pomiarów laserowych. Zapewnia wysoką częstotli - 
wość próbkowania osiągającą 2000 Hz i wysoką rozdzielczość wyno - 
szącą 0,01 mm. Metoda ta oznacza zwiększoną niezawodność i niższe
koszty konserwacji w porównaniu do rozwiązań starszych, które 
bazują na kontaktowym pomiarze za pomocą rolek. Dodatkową 
korzyścią jest brak zostawiania śladów pomiaru i docisku na produkcie. 
Czujniki laserowe umieszczane są na specjalnie zaprojektowanej przez
nas ramie. Jest ona odporna na działanie temperatury i zapewnia
bezobsługowe funkcjonowanie oraz brak konieczności okresowego
czyszczenia czujników. Ponieważ PanelProfiler jest systemem pomiaru
bezkontaktowym, nie wymaga częstej kalibracji nawet przy wysokich
prędkościach i w warunkach pracy ciągłej. Technologia laserowa 
zapewnia dokładny pomiar płyty od krawędzi do krawędzi i oznacza 
brak ślepych miejsc pomiarowych. 

Proste w obsłudze oprogramowanie korzystające ze środowiska 
Windows posiada obszerny zestaw funkcji. Grafy w czasie rzeczywi - 
stym dla każdej kontrolowanej płyty, zarówno 2D jak i 3D, wyświetlanie
wskazań alarmowych, trendy, biblioteka produktu czy też baza danych
użytkownika. Statystyka produkcji jest gromadzona w pamięci i może
być wyświetlana lub drukowana. 

System na przestrzeni wielu lat pracy potwierdził swą przydatność w 
wielu zakładach produkujących płyty, używających m. in. różnego 
rodzaju pras, szlifierek i innych linii przetwórczych.  

pomiaru grubości płyt. Zapewnia wysoką dokładność pomiarową dla
miękkich i twardych płyt bez względu na ich grubość. System umożliwia
ponadto pomiar kształtu, szerokości oraz długości płyty.

Typowe zastosowania systemu do pomiaru:
 płyt wiórowych  MDF
 OSB   sklejek
 forniru   płyt twardych
 płyt lekkich  płyt pilśniowych
 laminatów  twardych pianek izolacyjnych

PanelProfiler jest ciągłym, bezkontaktowym systemem pomiaru 
grubości płyt. Zapewnia dokładną kontrolę grubości niezbędną w 
każdym procesie produkcyjnym. PanelProfiler dostarcza wszelkich 
narzędzi służących do tego celu. System natychmiast poinformuje 
operatora  o przekroczeniu wartości krytycznych, co polepszy   

 jakość produktu i obniży ilość potencjalnych reklamacji od 
odbiorców. Zastosowanie systemu zwiększy więc wydajność 
produkcyjną i pozwoli na oszczędność  materiału i energii.



Dane techniczne
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Panel Pr r
    
Zakres pomiarowy     0,1-200mm 
(inne zakresy na zamówienie)
Dokładność     ±0,03mm 
Rozdzielczość      0,01mm
Częstotliwość próbkowania     2000Hz
Temperatura pracy     0-40ºC 
(możliwość zwiększenia zakresu temperatury)   
Czujnik laserowy, PreciCura SR
(czujnik PreciCura MR na zamówienie)
 rozmiar       162x108x42mm
 moc      <1mW
 długość fali     670nm
 klasa lasera (IEC825)    2
 klasa zabezpieczenia    IP65
Komputer
 system operacyjny    Windows XP
 procesor     Core 2Duo, 2,33GHz
 pamięć operacyjna     1GB
 twardy dysk    2x80GB, RAID 1
 monitor      19”
 dodatkowo     magistrala CAN-Bus
      cyfrowa karta wyjścia I/O card 16DI, 16DO
      
 interfejs     TCP/IP
Obudowa komputera
 rozmiar     2000x600x600mm
 klasa zabezpieczenia    IP 54   
Rama mocująca czujnik
 rozmiar (na zamówienie)
  wysokość    Bez limitu
  szerokość    <=   4000mm
  długość    <300mm
  montaż    mocowanie podłogowe
Enkoder       inkrementalny, CAN-Bus
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

 

Firma LIMAB od początku jej założenia w roku 1979 skoncentrowała
się na rozwiązaniach pomiarowych “on line” dla różnych gałęzi
przemysłu. Oecnie jesteśmy liderem na rynku w zakresie bezkontak - 
towych systemów pomiaru grubości paneli wykonywanych na bazie
drewna. Projektowanie, produkcja oraz montaż zarówno czujników
laserowych, jak i całych systemów, wykonywane są w naszym zakładzie, 
wsparte poprzez międzynarodowy serwis i organizację sprzedaży. 

Przedstawicielstwo w Polsce
PFZ Kubiak - Wasilewski
ul. Opolska 33,   91-604 Łódź
tel: (42) 650 86 37,   633 99 32
kom: 500 106 404,   601 299 933
www.pfz.pol.pl,   info@pfz.pol.pl


