
BoardProfiler  
System pomiaru obliny i zniekształcenia desek oraz bali.

Optymalizacja docinania

Odrzut / obrót przed obrzynaniem

Pomiar zniekształceń

Wielopunktowy pomiar grubości i szerokości  
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Optymalizacja o�isu do cięcia tarczowego

 

 
 
 
 
 
 

Usuwanie / Obracanie przed obrzynaniem

BoardPro�ler wyznacza najbardziej optymalne miejsce cięcia dla każdej 
deski w oparciu o kryteria ustanowione przez użytkownika. Porównując 
wymiar i usytuowanie zmierzonej szerokości, grubości i o�isu system 
wyznacza optymalne miejsca cięcia i przesyła te dane do trymerów 
jedno- lub dwustronnych.

Przy użyciu systemu obrzynania z pojedynczą kamerą umieszczoną po 
jednej stronie, oblina deski musi być zwrócona w kierunku kamery. 
BoardPro�ler mierzy więc dokładnie obie strony deski i w razie potrzeby 
daje sygnał do jej obrócenia. Natomiast jeśli grubość, płaszczyzna, 
krzywizna czy skręcenie nie będą się mieściły w żądanej tolerancji to 
deski zostaną usunięte. 



System do pomiaru obliny i zniekształceń desek oraz bali 

 • Optymalizacja docinania
• Odrzut / Obrót przed docinaniem
• Pomiar zniekształceń
• Pomiar długości i szerokości, wielopunktowo

 

 

 

 

BoardProfiler
 

BoardPro�ler �rmy LIMAB jest kompletnym systemem do 
ciągłego pomiaru rozmiarów i  kształtu desek. System został 
zaprojektowany modułowo i przeznaczony do użytku przy 
zastosowaniu podajników poprzecznych. 
Liczba i rozmieszczenie czujników pomiarowych może zostać 
dobrana w taki sposób, aby zapewnić optymalne działanie  
i jednocześnie efektywne kosztowo rozwiązanie dla każdego 
tartaku. System w prosty sposób może być dostosowany do 
linii już działającej bez potrzeby kosztownej mody�kacji lub 
można go w pełni zintegrować w nowej linii. System LIMAB 
może zostać włączony w każdy istniejący system tartaczny.  
BoardPro�ler używa triangulacyjnych czujników laserowych 
LIMAB PreciCura SR, których niezawodność i dokładność 
została potwierdzona w licznych instalacjach na całym 
świecie. Czujniki prezentują pro�le desek z wysoką 
dokładnością. Całość połączona jest w sieci CAN-Bus, która 
minimalizuje okablowanie i ułatwia zainstalowanie systemu, 
zapewniając jednocześnie niezawodny transfer danych. Dzięki 
technice pomiaru bezdotykowego oraz solidnej konstrukcji 
system jest bardzo wytrzymały i wymaga jedynie niewielkiej 
konserwacji. Nie jest zależny od wilgotności tarcicy i może być 
używany do klasy�kacji drewna zarówno mokrego jak i 
suchego.
Na całym świecie pracuje już ponad 100 systemów 
BoardPro�ler.

Pomiar kształtu i wklęsłości

 

 

• Grubość  • Szerokość
• Wklęsłość • O�is
• Długość  • Skręcenie
• Wygięcie boczne • Wygięcie powierzchni płaskiej
• Stożkowość

Sortowanie według grubości i szerokości

Oprogramowanie
Wieloletnie doświadczenie LIMAB jako dostawcy dla przemysłu 
drzewnego oznacza, że cała niezbędna funkcjonalność zawarta 
została już w systemie podstawowym. Nawet mało 
doświadczony operator jest w stanie skon�gurować zasady 
obliny, odrzutu oraz archiwizowania danych. 
BoardPro�ler funkcjonuje w oparciu o standardowy komputer 
z systemem operacyjnym Windows XP. 

Dla każdej pozycji czujnika pomiaru system dokona 
następujących odczytów.
 

W celu zapewnienia jakości wymiary gotowych desek są dokładnie 
mierzone w wielu miejscach wzdłuż długości deski. Produkty nie 
zgodne zostaną usunięte. Statystyki są kompilowane dla całych serii 
i wyświetlane na życzenie lub drukowane. System może być 
używany również przy najbardziej zaawansowanych urządzeniach 
do sortowania desek.

Zamontowany w linii strugarki lub sortującej BoardProfiler wyznacza 
kierunek ustawienia wkłęsłości i dostarcza sygnał do obrócenia deski. 
Rozpoznany zostanie także kształt a wadliwe deski zostaną usunięte. 
Ogromną zaletą jest to, że system pracuje  w powiązaniu z podajnikiem 
poprzecznym zamiast wzdłużnym. To oznacza potrzebę zapewnienia 
mniejszej przestrzeni do pomiaru. Wynosi ona mniej niż 1 metr 
w odróżnieniu od przestrzeni niezbędnej w przypadku użycia podajnika 
wzdłużnego – wtedy wymagana jest zwykle przestrzeń 10 metrów. 
System może być używany jako stanowiskowy lub podłączony do 
systemów wizyjnych przekazujących dane profilu wymiarowego 
żądanej deski. System może być użyty tylko do obracania desek lub 
może zostać włączony w system podający większą ilość informacji 
o profilu deski w celu ich wykorzystania przy dalszej obróbce.



BoardPro�ler wyznacza najbardziej optymalne miejsce cięcia dla każdej 
deski w oparciu o kryteria ustanowione przez użytkownika. Porównując 
wymiar i usytuowanie zmierzonej szerokości, grubości i o�isu system 
wyznacza optymalne miejsca cięcia i przesyła te dane do trymerów 
jedno- lub dwustronnych.

Dane techniczne

Lasery
Typ      LIMAB PreciCura SR 
Minimalny odstęp    100 mm (3,9”)
Zakres pomiaru    200 mm (7,9”)
Rozdzielczość    0.01mm (0,001”)
Częstotliwość pomiarowa    2000 Hz
Zasilanie     18-36 VDC, <180 mA
Interfejs     CAN-Bus, max 1Mbit/s
Klasa ochrony     IP65, NEMA 4
Klasa laseru     2 (IEC 825)
Temperatura pracy    0-40°C (32-104°F)  
System BoardPro�ler 
Minimalna ilość pomiarów   1     (2 lasery)
Maksymalna ilość pomiarów   32   (64 lasery)
Dokładność grubości (przy  1m/s)   ± 0.2 mm ±2σ
Rozdzielczość szerokości   1 mm na 1m/s, 0.5 mm przy 0.5 m/s (zależnie od stabilności podajnika)
Szerokość obliny (przy 1m/s) ± 2 mm ±2σ
Głębokość obliny (przy 1m/s)   ± 2 mm ±2σ
Spłaszczenie (przy 1m/s)  ± 1 mm/m ±2σ
Skręcenie (przy 1m/s)   ± 0.5° ±2σ
Krytyczna łuku (przy 1m/s)   ± 1 mm/m ±2σ
Wklęsłość (przy 1m/s)    ± 0.1 mm ±2σ 
Pomiar długości
LMS6048 (opcjonalnie)
Zakres pomiaru    4800 mm (188,98”)
Rozdzielczość    1 mm (0,039”)
Powtarzalność    ± 1.5 mm ±2σ (0,059”)
Obiekt pomiaru
Drewno     mokre lub suche
Odstęp zabieraka podajnika   300 ... 1500 mm 
Szerokość deski    40 ... 600 mm
Grubość deski     5 ... 150 mm
Długość deski    1.8 ... 12 m
Prędkość linii    0 ... 2 m/s
Warunki środowiskowe
Ogólne      Bez bezpośredniego światła słonecznego w obszarze pomiaru.

Charakterystyka oprogramowania:
Gra�ka w czasie rzeczywistym – pokazuje pro�l deski w każdym miejscu pomiaru• 
Tabele numeryczne – prezentacja wszystkich mierzonych wartości.• 
Protokołowanie danych desek – nieograniczona ilość desek objętych pomiarem • 
Produktowa baza danych – zde�niowane dane dot. szerokości, tolerancji i klas jakościowych• 
Wyjścia alarmowe – sygnalizacja odrzutu, sortowania, docinania• 
Wyliczenie propozycji docięcia i jej przekazanie do trymera• 
Pakiet stanowiskowy – (opcjonalnie)• 
Komunikacja TCP/IP, seryjna lub równoległa, w celu przekazu wartości zmierzonych i otrzymania danych kon�guracyjnych• 
Menu serwisowe – diagnostyka systemu i kalibracja• 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
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Firma LIMAB została utworzona przed prawie 30 laty. Posiada więc na tyle 
długoletnią tradycję w produkcji czujników  laserowych i bezdotykowych 
systemów pomiaru, aby spełnić każde wymagania klientów. Główna siedziba 
�rmy oraz zakład produkcyjny mieszczą się w Geteborgu w Szwecji. Firma 
LIMAB posiada biura w USA, Finlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz jest 
obecna w innych krajach świata dzięki swoim przedstawicielom, agentom
i partnerom. Systemy LIMAB używane są obecnie przez użytkowników 
w Skandynawii i pozostałej części  Europy oraz w Ameryce Północnej.

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

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


