GENİŞLİK ÖLÇER
-Width MeterKullanım alanları:
Tekstil, Plastik, Kauçuk/Lastik, Karton ve Kâğıt genişlik, Ahşap ürün
genişlikleri, Elyaf ve Kompozit ürün genişlikleri, Dokumalar, Nonwoven,
Metal bantlar.
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GENİŞLİK VE DİLİMLEME ÖLÇÜMÜNDE OTOMATİK OPTİK ÖLÇÜM VE KONTROL
WidthMeter sistemi, özellikle web
ürünlerinde kenarları bularak genişlik
ölçen, hızlı ve sürekli kontrol amaçlı,
uygun maliyetli, yüksek performanslı bir
çözümdür.
Program algoritması; bulunan ilk kenarı
referans kenara göre sürekli aralıksız
ölçer. Diğer özelliği, bir eksende (bir
çizgide) bulunan birden çok parça
genişliğini eş zamanlı olarak ayrı ayrı
ölçer.
Ölçüm alanı genişliği ve ölçüm
hassasiyeti kullanıma göre
tasarlanmaktadır. Hassasiyet isteğe uygun
olarak yazılım üzerinden kolayca
ayarlanabilir. Hassasiyet 0,2 mm ve
üzeridir.
Sistem, üretim hattına kolayca adapte
edilir. Kullanımı kolaydır.
DİĞER ÖZELLİKLER:
Ürün değiştiğinde ölçüyü otomatik
algılar ve ekranda gösterir. Kullanıcı ürün
değişiminde bu ölçüyü ve hassasiyet
toleransını kolaylıkla girer.
Her genişlik sürekli ve web akışı
boyunca aralıksız ölçülür. Tolerans dışı
genişliklerde sistem, ara yüzü üzerinden
gerçek zamanlı olarak (anında) uyarı verir.
Makine duruşunu sağlar veya kullanıcı bu
uyarıyla genişliği ekrandan okuyarak
gerekli anlık düzenlemeyi yapar ve
ekrandan takip eder.
Sistem şeffaf olmayan, şeffaf ve yarı
şeffaf ürün kenarlarını uygun ekipmanlarla
yakalayabilmektedir. Bu kontrole cam da
dahildir.

KULLANIM ALANLARI:
Tekstil web, Plastik web, Kauçuk/lastik
web, Karton ve kağıt, Ahşap ve kaplama,
Elyaf-kompozit-karbon dokuma web
ürünleri, Genel Nonwoven web, Metaller
ve şeritler.
Sektörler:
-Gıda sektörü (ambalaj)
-Tekstil
-Baskı sektörü,
-Otomotiv
-Tıbbi ürünler
-Metal sanayi
-Ambalajlar genel,
-Tarım ürünleri sektörü
-Cam
-Nonwoven sektörü

İSTEĞE BAĞLI MODÜLLER:
-Renk ölçümü ve kıyaslama
-Yüzey hata kontrolü
-Desen kontrolü
-Ek Donanım modülü: hız ve uzunluk
ölçümü
-Desenli büyük bütün parçanın
desenlerini izleyerek, çoklu kesim
sistemi yönlendirilmesi otomasyonu
sağlar.. Ör: Havlu, halı, kilim…
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