Sistema de medição de espessura
THICK-SCAN
Economia nos custos através da medição
contínua da espessura
A produção de painéis com excesso de espessura
faz aumentar os custos da produção. Como
consequência, há um consumo adicional de cola,
madeira e material. Além disso, o tempo de
prensagem aumenta, pois esse é determinado
pela espessura dos painéis.
O Sistema de Medição de Espessura EWS,
utilizado atrás de prensas de calor, ajuda a
otimizar o processo e a reduzir os custos,
assegurando simultaneamente os padrões de
qualidade. Com um melhor controle do excesso de
espessura, o tempo de vida das lixas da lixadeira
também aumenta.

Já vai longe o tempo...
...em que as tolerâncias da espessura dos painéis eram controladas através de medidores portáteis.
Entretanto, hoje esta medição é realizada continuamente e online. Na maioria das fábricas, a qualidade
não é o principal fator que leva ao investimento em sistemas de medição de espessura online. A
tendência atual é atingir o enorme potencial de poupança em madeira, resina e consumo de energia.
Se o nível de tolerância superior for ultrapassado, são desperdiçados recursos valiosos. Com o THICKSCAN isso é evitado. É tão robusto e conﬁável que o chamamos de "cavalo de trabalho". Outra
característica importante: o sistema está projetado para ser instalado em linhas de produção contínuas,
pois é possível uma calibração online.

Funcionamento
Os cabeçotes de medição são montados em
posições opostas e medem a espessura dos
painéis durante a produção continuamente.
Locais de instalação

Ÿ
Ÿ

Atrás da prensa
Antes / entre / após a lixadeira

Avaliação dos dados pelo
EWS "GAUGE-CONTROLLER"

Ÿ
Ÿ

Sistema operativo em tempo real
Conexão de rede para PC para
visualização

Opções

Ÿ

Conexão ao CLP

Ÿ

Expansível para a detecção de fendas

Ÿ

Integração de uma balança de painéis para o
cálculo da densidade

Ÿ

"Calibração online" com "faixa de referência"
separada fora da linha de produção.
Recomendada para produção contínua
Faixa de referência para "calibração online"

Visualização

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Perﬁl transversal e longitudinal
Tendência por faixa
Tendência do valor mínimo, máximo e médio
Função de histórico

Dados técnicos
Tecnologia:

Rodas de medição com
contato (sem contato no
interior)

Garantia:

Garantia de vida em
sensores lineares

Medindo
resolução:

0,01 mm
(por faixa de medição)

Velocidade de
produção máxima:

3,5 m/s

Software de visualização

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
1.

Faixas de medição da espessura
(O exemplo mostra cinco faixas.)

2.

Perﬁl de espessura transversal em relação à produção

3.

Valor médio de espessura
(Cada barra apresenta um painel.)
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Prensas de um nível
Prensas de vários níveis
Prensas contínuas
Vias de lixamento

Manutenção à distância
Pode obter ajuda e assistência em qualquer
momento através do "EWS Online Support".

