
Sortowanie drewna mokrego oraz inne zastosowania• 
pomiaru grubości/szerokości
Bezdotykowy pomiar zapewniający bezpieczne• 
i dokładne sortowanie

• 
Różnorodność interfejsów• 
Ponad 25 letnie doświadczenie w pomiarach • 
laserowych
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Różnorodne zakresy pomiarów



System TSorter dokonuje pomiaru 
grubości i szerokości desek, bali oraz 
różnych rodzajów paneli na podajnikach 
poprzecznych lub wzdłużnych. 

Tartak: sortowanie drewna mokrego i 
suszonego, struganie. 

Linie produkcyjne paneli na bazie drewna: 
MDF, HDF, płyty wiórowe, OSB, forniry, 
sklejki, drewno lite, drewno klejone.

Pozostałe rodzaje produkcji paneli: lekkie 
elementy konstrukcyjne przypominające 
budową plaster miodu, parkiety (drewno i 
plastik). Materiały mieszane: na bazie 
cementu, drewna, plastiku, gipsu, tektury. 

Zastosowania

Pomiary są wyświetlane i używane do 
-

wania wymiarów produktu. 

System jest wyposażony w wyświetlacz 
i klawiaturę w celu prezentacji zmierzo -
nych wartości i dokonywania kalibracji. 

Szczegóły techniczne

TSorter mierzy grubość produktu przy 
użyciu czujników laserowych PreciCura.
Do wyboru są różne rodzaje czujników z 
serii PreciCura: SR, MR lub LR. Poprzez 
podłączenie enkodera (opcja) uzyskuje 
się dodatkowo możliwość mierzenia 
grubości i szerokości.

Różnego rodzaju materiały izolacyjne.

Czujniki PreciCura SR/MR/LR



 

 

LIMAB

LIMAB 
TSorter

TSorter jest systemem do ciągłego, bezdotykowego pomiaru 
grubości i szerokości. Jest samodzielnym systemem pomia-
rowym i może być łatwo zintegrowany z różnymi rodzajami 
systemów kontrolnych. Jest kompatybilny z wieloma 
starszymi, mechanicznymi systemami pomiaru grubości, jak 

i TMS 6203.

System TSorter używa dwóch czujników laserowych LIMAB 
PreciCura SR/MR/LR.

Szerokość może być także mierzona przez podłączenie opcjonal-
nie encodera.

System automatycznie wykrywa początek i koniec obiektu i 

drzazgowych i innych nieregularności powierzchni oraz w celu 
zwiększenia dokładności pomiaru. 

Czytelny wyświetlacz zapewnia użytkownikowi odczyt ostatnio 
zmierzonej grubości i szerokości. 

Łatwe w obsłudze menu pozwala użytkownikowi w prosty 

systemu.

Prezentowane są meldunki stanu ułatwiające rozwiązywanie 
problemów, np. ostrzeżenie o zabrudzeniu czujnika optycznego. 

Ramię wysięgowe wykonane z inwaru
i wyżarzonej stali zapewniające
stabilny i dokładny pomiar. 

Filtr powietrza sterowany zaworem
elektromagnetycznym, który utrzy -
muje w czystości dolny czujnik.

Enkoder do pomiaru szerokości.

Duży wyświetlacz.

Wyposażenie

Firma LIMAB od początku założenia 
w roku 1979 dostarcza różnorodne 
bezdotykowe systemy pomiarowe do 
zastosowań przemysłowych. Obecnie 

produktu, serwisem oraz sprzedażą.

W ciągu ostatnich lat LIMAB poczynił
znaczące inwestycje maszynowe oraz 
w wyszkolenie personelu w celu

zapewnienia jak najlepszej obsługi 
oraz zadowolenia klientów. 

 
rozwojem 



Dane techniczne

Exportgatan 38 B
SE-422 46 HISINGS BACKA, Sweden 

Phone +46 (0)31 - 58 44 00 
Fax +46 (0)31 - 58 33 88 

sales@limab.se - www.limab.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.
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TSorter

Zakres pomiaru  200 - 8000 mm (7,87 - 315”)
Odległość minimalna   100 – 2000 mm (3,94 – 78,7”)
Dokładność, grubość  +/- 0,1 mm at 200 mm (zależnie od podajnika) (0,004”)
Zasilanie   18..36 VDC, galwanicznie izolowany
Interfejs szeregowy, RS 232C 1200 – 112 500 bit/s ASCII/Comp. ASCII/HEX  
Interfejs równoległy  Binarny, BCD, 14bit optycznie izolowany NPN/PNP
Wejście enkodera  Przyrostowy, Grey code, A, b 1000-65000 ppr
Wymiary skrzynki TSorter  200 x 400 x 120 mm 

Wymiary czujników
PreciCura SR   162 x 108 x 42 mm (6,28 x 4,25 x 1,65”)
PreciCura MR   331 x 148 x 56 mm (13,03 x 5,83 x 2,2”)
PreciCura LR   551 x 148 x 56 mm (21,69 x 5,83 x 2,2”)
Klasa ochrony   IP 65, NEMA 4
Złącze   PG, terminal block
Temperatura pracy  0…+40 C (32 – 104 F)

Standardowa dostawa:  2 szt. PreciCura
   2 szt. 3 punktowe wsporniki montażowe
   1 szt. Skrzynka kontrolna TSorter
   2 szt. Czujniki kablowe – regulator (2m)
   1 szt. Instrukcjia obsługi
   1 szt. Przewód komputerowy– sterownik (10m)
   1 szt. Dysza powietrzna dolnego czujnika

LIMAB TSorter jest kompatybilny z większością starszych systemów
pomiarów grubości obecnych na rynku.

420

400
Rysunek pokazuje pomiar grubości za pomocą czujników
PreciCura SR. W celu uzyskania rysunków z czujnikami 
MR/LR prosimy o kontakt z LIMAB.

Odległość 
minimalna

Zakres 
pomiaru

Odległość 
minimalna

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




