“KERF checker- ile Parke Kenarlarının Mükemmel
Kontrolü.
İn-line pahlı, geçmeli döşeme tahtaları kontrolü”

Kullanım alanları:
AHŞAP ve BENZERİ TÜRÜ DÖŞEMELERİN KULLANILDIĞI HER ALAN. MASİF, KOMPOZİT,
KATMANLI LAMİNE ÜRÜNLER.

mbh

VİSİOTEK Ltd. Şti.
VISION TECHNOLOGY
Emek Mah. Pınar Cad. Batı sokak
34785 Sancaktepe (Dudullu) -ISTANBUL
İSTANBUL

Tel. +90 216 386 05 33
GSM:+90 535 613 51 77
www.visiotek.com.tr
Oluşturma tarihi: Aralık 2020

AHŞAP DÖŞEME ENDÜSTRİSİ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ PROBLEM ÇÖZÜMLERİ SERİ - 2

KERFchecker Hat İçi, Pah ve Kenar Kontrolleri
Minimal hatalar için yüksek çözünürlüklü kamera sistemi
Parke Kenarlarının Mükemmel Kontrolü
Parke kenarının frezelenerek dil ve oluk oluşturma
teknolojisi, kritik bir üretim adımıdır. Genellikle çok
miktarda ret (fire) çıkabilmektedir.
Opsis KERFchecker, denetim için mükemmel bir
kalite güvence aracıdır.

Laminat levhaların kenarlarının izlenmesi için
KERFchecker, CMOS kamera teknolojisindeki
büyüleyici gelişmelerden yararlanır.

İki taraftan yüksek hızlı kameranın her biri, yüzey
kırılmaları gibi tipik kusurlar için kenarları kontrol
eder, aynı zamanda çok küçük diş şeklindeki
çıkıntıları, çapakları tespit eder.
Parke tahtalarınınım kenarları yoğun olarak
denetlenir.
Peş peşe seri hataların olması durumunda, çözüm
için otomatik olarak sistem durdurulması seçilebilir.
Hatalı bölgeler işaretlenir.

Konforlu dijital teknoloji:
Dijital yüksek çözünürlüklü CMOS kameralar
Modern "Pregius" yongaları ile yüksek çözünürlük
ve yüksek işlem hızı sayesinde kenarlarının güvenli
bir şekilde otomatik izlenmesine izin verir.
Çok yönlü işletim sistemi LINUX ve yeni kullanıcı
arayüzey konsepti sayesinde, kapsamlı bir
öğrenme ve kontrol fonksiyon otomasyonu
oluşturulmuştur.
Yeni laminat türlerinin öğretilmesi çok
kolaylaştırılmıştır.
Rahat ve kolay anlaşılır kullanıcı ara yüzeyi
-Kendinden otomatik uzunluk uyarlaması
-Otomatik son kısım algılama
-Tek tuşla öğretme
-İşlem aşamasında tolerans değişimi.

Yüksek hızlı CMOS kamera teknolojisi sayesinde
çok küçük hatalar dahi en yüksek frezeleme
hızlarında güvenilir şekilde hata tespiti
yapmaktadır. Entegre izleme sistemi, hatalı bölge
markalama sisteminin, istenilen bölgede
konumlandırılmasına olanak tanır.
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KONTROL noktaları:
-Kenarda kalkmalar (pullanmalar)
-Kırılmalar
-Çıkıntılı fiber parçaları
-Küçük çentik hataları
-Ayrıntılı kenar kontrolü
-Opsionel: entege genişlik ölçümü
-Opsiyon: freze işlem sonrası kanal veya dilin
3Dölçümü
- Kanalın ve dil frezelemede opsiyonel 3D ölçümü
(GROOVEchecker)
Teknik Bilgiler:
-Kontrol hızı: 300 metre/dakika
-Minimum hata boyutu ayarlanabilir: Kırılmaları
veya kenar kırılmalar > 0,5 mm uzunluk ve> 0,5
mm derinliği kesinlikle tespit eder.
-Bir kalite göstergesi olarak; profil kenarının
çentik alanlarını tanımlar
-Gerekli kamera alanı, hareket yönünde yaklaşık
30 cm dir.

KERFchecker, burada olduğu gibi tekstil-kaplamalı
ve mantar-kaplamalı parke gibi özel uygulamalarda
kendini kanıtlamıştır. LICO AG / İsviçre'de mantar
kaplamalı levhalar üretilmektedir.

Diğer işlevsel Özellikler:
-Genişliğin otomatik ölçümü
-Hata görüntüleriyle birlikte, eksiksiz hata günlüğü
-Otomatik ayırma için işaretleme sistemi.
- Arka arkaya ”n” hatadan sonra isteğe bağlı sistem durması
-İsteğe bağlı proses kontrolü ODAVIS (sonradan ilave dilebilir)
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Proses kontrolü için ODAVIS:

Laminat ve mobilya endüstrisindeki tüm inspeksiyon sistemleri için,
isteğe bağlı olarak ODAVIS sistemini sunuyoruz. Tüm hatlardaki her
denetim sistemi ile doğrudan erişim kurulabilirsiniz. Bir ürün değişiminde
kontrol planını değiştirebilir veya yeni ürün girilmesi istendiğinde kontol
planlarını manuel olarak hazırlayıp kontrol-bilgisayarı üzerinden
denetleyerek sisteme yükleyebilirsiniz, hatalı ürün bilgilerini gözden
geçirebilir ve aktarabilirsiniz. Her hattın tüm üretim bilgileri, her ortamdan,
her tesis ve hat için, dakika dakika her an çağrılabilir ve izlenebilir.

Dünyanın her yerinden erişime sahip proses kontrol sistemi ODAVIS
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