
BoardProfiler 
Sistema para medição de deformações e imperfeições em tábuas e 

pranchas de madeira.

Otimização para a plaina•	

Rejeição/inversão antes das destopadeiras•	

Medição da deformação•	

Medição da espessura e largura em múltiplas •	
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O perfilador de tábuas calcula
a posição ideal para o corte
em cada tábua baseado em
regras e tabelas do cliente.
Comparando o tamanho e a
localização da medição da
largura e espessura e defeitos
o sistema determina a melhor
posição para o corte e transmite
estes dados. 

O sistema pode ser utilizado 
com destopadeiras que cortam 
em um ou nos dois lados das 
tábuas.

Otimização dos acabamentos e cortes das tábuas

Utilizando destopadeiras com
câmeras de simples face, a 
superfície das tábuas será 
detectada por esta. O perfilador 
de tábuas medirá ambos 
lados da tábua precisamente e 
dará um sinal de inversão para a 
peça, se necessário for. Também 
serão rejeitadas tábuas se a 
espessura, 

formato ou curvatura não 
estiverem dentro das 
tolerâncias.

Rejeitando/invertando antes dos cortes



Sistema para medição de curvaturas e deformações
em chapas e pranchas de madeira.
 

• Otimização do corte em plainas
• Rejeição/virada de tábuas antes da destopadeira
• Medição das deformações
• Medição da espessura e largura com multíplos feches

O perfilador de tábuas da LIMAB é um sistema completo
de medição em movimento de dimensões e formato 
de tábuas. Este sistema tem uma estrutura modular e
foi desenhado para as esteiras transversais. O número
e a posição dos sensores pode ser selecionado para
uma otimização de cada sistema promovendo uma 
solução de baixo custo para qualquer serraria. O
sistema pode ser facilmente adaptado para linhas
existentes sem modificações custosas ou podem ser
integradas totalmente em novas linhas. Existem 
interfaces disponíveis para diversos fornecedores de
equipamentos para serrarias. O perfilador de tábuas
utiliza os sensores de triangulação a laser do tipo
PreciCura SR, que já provou sua confiabilidade e 
precisão em inúmeras serrarias no mundo todo.
Os sensores proporcionam perfis das tábuas de alta 
resolução. Os sensores são conectados em uma rede
do tipo “CAN-Bus” que minimizam a necessidade de 
cabos e simplificam a instalação garantindo uma 
transferência de dados confiável. Em função da
técnica de medição sem contato  aliado ao desenho
sólido o sistema é extremamente confiável e de
baixa manutenção.  O sistema não é afetado pela
umidade da madeira e pode ser utilizado para medições
em madeiras secas ou verdes.

Referências mundiais:

Mais de 170 perfiladores de tábuas (2013)

Perfilador de tábuas

Montado em um posicionador ou 
serraria o perfilador de tábuas 
irá determinar a orientação 
dos topos e dar um sinal para 
inversão da peça. A superfície 
total assim como barrigas, 
torções e defeitos serão 
determinados e fazendo com 
que tábuas que não atendam 
os padrões sejam rejeitadas. 
A grande vantagem é que este 

sistema trabalha em esteiras 
transversais e não lineares. 
Isto significa que o espaço 
necessário para medição e 
menos que 1 metro na esteia ao 
contrário dos ípicos 10 metros. 
O sistema pode ser utilizada 
só ou conectado a sistemas 
visuais dando as necessárias 
informações das dimensões de 
dos dados do perfil.

Medição do topo e formato

A longa experiência da Limab em atender a indústria 
madeireira faz com que toda a funcionalidade necessária do 
sistema  já é fornecida nos sistemas padrões. Isto faz com 
que o operador, com um mínimo de treino já possa configurar 
as regras de corte, de rejeição e de armazenagem de dados. 
O Perfilador de tábuas trabalha com um computador padrão e 
sistema operacional Windows XP.

Para cada posição (faixa) de medição do sensor o sistema irá 
realizar as seguintes medições:

• Espessura          • Largura         • Comprimento         
• Deformações         • Furos                  • Torções
• Curvatura lateral     • Curvatura superficial  • Conicidade

 

Programa (Software)

Todos os dados dimensionais de
tábuas acabadas são medidos
precisamente em múltiplas 
posições ao longo de toda a 
peça para garantir ex gências 
de qualidade. Produtos em 
desconformidade serão 
rejeitados e estatísticas são
elaboradas para toda a 
produção podendo ser 

apresentados em visor ou 
impressas a desejo. O sistema 
também pode ser usado para 
separação de tábuas em 
diversas categorias.

 

Separação por espessura e largura



Especificações técnicas

Lasers
Tipo     LIMAB PreciCura SR
Largura     100 mm (3,9”)
Faixa de medição    200 mm (7,9”)
Resolução    0.01mm (0,001”)
Freqüência de medição    2000 Hz
Alimentação (fonte)   18-36 VDC, <180 mA
Interface     CAN-Bus, max 1Mbit/seg
Classe de proteção   IP65, NEMA 4
Categoria do laser     2 (IEC 825)
Temperatura de operação             0-40°C (32-104°F) 
Sistema de perfilador de tábuas
Quantidade mínima de feches   1 (2 lasers)
Quantidade máxima de feches  32 (64 lasers)
Precisão espessura (a 1m/seg)   ± 0.2 mm ±2σ
Resolução de largura    1 mm at 1m/s, 0.5 mm at 0.5 m/s (dependendo da estabilidade da esteira)
Largura do vão (a 1m/seg)   ± 2 mm ±2σ
Profundidade do vão (a 1m/seg)   ± 2 mm ±2σ
nivelamento (a 1m/seg)    ± 1 mm/m ±2σ
Torção (a 1m/seg)    ± 0.5° ±2σ
Curvatura da borda (at 1m/sec)   ± 1 mm/m ±2σ
Furos (topo) (a 1m/seg)    ± 0.1 mm ±2σ
Medição de comprimento
LMS6048 (opcionall)
Faixa de medição    4800 mm (188,98”)
Resolução    1 mm (0,039”)
Repetibilidade    ± 1.5 mm ±2σ (0,059”)
Objeto de medição
Tipo de tábuas     Verdes ou secas
Espaçamento da esteira    300 ... 1500 mm
Largura das tábuas   40 ... 600 mm
Espessura das tábuas   5 ... 150 mm
Comprimento das tábuas  1.8 ... 12 m
Velocidade da linha   0 ... 2 m/s
Condições ambientais
Geral     Evitar incidência solar direta sobre a área a ser medida

Funções do programa:
Gráficos em tempo real – Mostrando o perfil da tábua a cada posição de medição.•	
Tabela numérica – mostrando todos os valores medidos durante o processo•	
Armazenagem dos dados das tábuas – ilimitado para todas as tábuas processadas•	
Base de dados de produtos: Definição de dimensões, tolerâncias e classes de qualidade•	
Saídas de alarme – sinais para rejeição, seleção e corte •	
Cálculo da proposta de cortes e transferência para a destopadeira•	
Pacote de estatísticas (opcional)•	
Comunicação TCP/IP, serial ou paralela para transmitir valores medidos e recebimento de dados de configuração•	
Menu de serviços – diagnóstico do sistema e calibração•	

Nós nos reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.
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A LIMAB fundada há mais de 30 anos tem uma longa 
tradição na produção de sensores a laser e sistemas 
de medição sem contato indo de encontro às necessi-
dades 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 e 
é representada em outros países diretamente pela Sué-
cia ou atraves de representantes, parceiros ou agentes 
regionais Atualmente temos clientes se benificiando de 
nossos sistemas de medição em serrarias nos países 
nórdicos. Europa e América do Norte.

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


