PROFİL OPTİK KONTROL SİSTEMLERİ
(FORM,YÜZEY VE ÖLÇÜM)
Kullanım alanları:
Metal ve Plastik Ekstrüzyon Hatları, Kauçuk Fitiller, Ahşap Profiller, Alüminyum
işlenmiş parçalar.
Form, Yüzey ve Ölçüm Kontrolleri.
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PROFİL KONTROL ALANLARI VE
İŞLEVSELLİĞİ:
Akıllı kamera veya kompakt lazer üniteli
kamera çözümlerimizi, hat üzerinde veya
sonrasında, çeşitli kontroller yapmaya
optimize etmekteyiz

Yapmış olduğumuz çözümleri; ürün ve
üretim şekline göre iki boyutlu veya üç
boyutlu kamera sistemler ile uygun maliyetlerde
gerçekleştirmekteyiz.

Metal, plastik, ekstrüzyon profilleri işlenmiş
ahşap ürünler, kauçuk conta fitilleri, tüpler,
genel yassı, çeşitli form ve şekillerindeki
ürünlerde kolaylıkla kullanılabilmektedir.
Çözümler; çap, kalınlık, yükseklik, açısal
kontroller, mesafe ve aralık (yarık) mesafe
ölçümleri veya, form ve form bozulma
kontrol işlemlerinde hızlı ve seri kontroller
yapabilmektedir.
Ürün geometrisi ve ölçüleri üretim
aşamasında hat üzerinde sürekli veya
sonrasında istenilen tolerans aralıklarında
istikrarlı olarak kontrol altında tutulabilmekte,
tolerans dışı farklılaşmalar anında fark
edilmektedir. Sistem, dış birimlere ethernet,
seri port ve I/O sinyal giriş/çıkışlarıyla
bağlanmaktadır.

Geniş kapsamlı kontroller ve istatistik amaçlı
kayıtlar USB bellek üzerine yapılabilmekte veya
çıkışlar (portlar) üzerinden veri sistemine
iletilmektedir.
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Makine üretim ayarlarının ve
kontrolünün kolaylaşması, değişimin
hızlı tespiti,
Ölçü sapmalarının anında dış ortama
sinyalle bildirilmesi ve ekranda
gösterilmesi,
Defosuz üretim ile üretim artışı,
maliyet ve zaman tasarrufu,
Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerin
bitmesi,
Üretimde sürekli ölçüm kontrolü ve
işlevin (Prosesin) kontrolü,
Yüksek ölçüm tekrarlana bilirliği,
güvenirlik,
Ölçümlerin verilerinin işlenebilmesi
(grafik ve nümerik olarak
izlenebilirliği),
Kapsamlı üretim kayıt,
Dokunmasız ve tahribatsız ölçme,
Bakım gerektirmemesi,
Ölçüleri (opsiyonel) dxf üzerinden hızlı
girme,
Kısa zamanda amortisman,
Müşteri güvenilirliğinin artımı,
Bir, iki, üç veya dört kamera
kullanımıyla tüm ürün çevresinin
kontrolü,
Projeye uygun hassasiyette ekipman
seçimi.
Metalik yüzeyler dâhil her renk ürün
ve malzemede ölçüm yapabilme.
Aralıksız yüzey hata kontrolü:
Yabancı madde, leke, dalgalanma,
çizik, yırtık), vuruk, noktasal hatalar,
Renk kontrolü.
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KONTROL ÜRÜN ÖRNEKLERİ:
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YARDIMCI SİSTEMLER:
Parça uzunluk ölçüm kontrolü:
SLM ölçüm sistemi, malzemenin yüzeyi,
parlaklığı, rengi ve formundan bağımsız olarak
tekrarlanabilir hassasiyette ölçülürler. Ölçüm
sistemi, ölçülecek parçanın max. 4.860 mm boy
uzunluğuna göre seçilmektedir. Güvenilir ve
bakım gerektirmez

SLM Sistemi uzunluk ölçme
amaçlıdır. Üretim aşamasında ve
üretim sonrasında, kesilmiş, dilimlenmiş
malzemeler; Örneğin profil, boru,
hortum, saç, conta, cam, plaka gibi,
dokunmadan hassas olarak
ölçülebilmektedir. Düzgün kesilmiş ve
ölçüm bölgesine doğru yönlendirilmiş
hareket halindeki parçalar ± 0,1 mm
hassasiyetinde ölçülürler.

Dokunmadan web hassas uzunluk tespiti( µSPEED Seris):
µSPEED hareketli yüzeylerde dokunmadan uzunluk
ve hız tespiti yapmaktadır. Malzeme renginden
bağımsız çalışır. Tekerlekli enkoderlere göre
üstünlük sağlar. Doğru ölçüm yapar.
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