
Üfleme Algılama S�stemler�

odun levhaları üret�m� sırasında bölücüler�, 
yerleşt�r�c�ler� ve �şaretlenmem�ş bölgeler�  
otomat�k olarak fark ed�leb�l�r. Plakalar üzer�nden 
duyulamayan ultrason ses�n� �let�rler ve kaba 
üret�m ortamlarında toz, buhar ve yüksek 
sıcaklıklarda kullanılab�l�rler.

S�stemler plaka boşluklarında otomat�k kal�bre 
ed�l�r. K�r b�r�k�m� ve sıcaklık kayması otomat�k 
olarak telafi ed�l�r.

Üfleme Algılama S�stem�

BLOW-SCAN

Üret�m gereks�n�mler� plaka türüne göre değ�ş�r

Bölücü, yerleşt�r�c� ve �şaretlenmem�ş bölgeler �ç�n hava cepler� her yerde �stenmemekted�r. Bu kal�te 
eks�kl�kler� ultrason �le tesp�t ed�leb�l�r ve otomat�k olarak b�ld�r�leb�l�r. Kontrplak üret�m�n� "ayırıcı 
evet/hayır" ölçümü �le sınırlamak mümkün olmasına rağmen sunta, fiber levha ve OSB levhalarının 
üret�m� çok daha fazla gerçekleşt�r�leb�l�r. Bölme ve plaka kal�tes�ndek� referansların erken b�r 
tanınab�lmes� �ç�n, plaka özell�kler�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler�n fark ed�lmes� gerekl�d�r. Kes�c� 
tanıma s�stem�n�n öneml� b�r özell�ğ�, üret�m kapas�tes�n�n opt�m�ze ed�leb�lmes�d�r. Aşırı boyutlardan 
kaçınılmalıdır. 

Üfleme Algılama S�stemler�, sunta, MDF, OSB ve kontrplak paneller�n�n üret�lmes� �ç�n terc�h ed�lmekted�r. 
Bölme tanımaya ek olarak, plaka özell�kler�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler çok renkl� ve sesl� görüntünde 
görüntülen�r. Ayrılma meydana gelmeden önce, operatöre bölünmey� önlemek �ç�n proses parametreler�n� 
ayarlamak �ç�n b�lg� ver�l�r.

Havalı Bıçak "A�rKn�fe"

Havalı bıçağın "A�rKn�fe" kullanılması bölücüler�n erken tesp�t �şlev�n� öneml� ölçüde gel�şt�r�r.

Havalı bıçak plakanın tüm gen�şl�ğ� boyunca sab�t b�r hava akışı üret�r. Bu, ultrason her zaman aynı 
yoğunlukta plakaya bağlanmasını sağlayan ölçüm aralığında homojen aerod�nam�k koşullar oluşturur.

Plakanın altında taşımadan kaynaklanan hava türbülansı artık ölçüm s�nyal�n� bozmaz.
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Özel özell�kler

џ Otomat�k "çevr�m�ç� kal�brasyon"
�ç�n hareketl� çerçeve konstrüks�yonu 
gerekmez

џ Tüm sensörler� aynı hassas�yete otomat�k 
olarak ayarlama
Kal�brasyon plakası gerekl� değ�ld�r

џ Otomat�k Telafi
sensörler�n üzer�ndek� toz yükü

џ Sıcaklık kaymasının otomat�k olarak telafi 
ed�lmes�

џ Gerçek zamanlı s�stem
yüksek s�stem kararlılığına yol açar 
(GÖSTERGE KONTROLÖRLERİ)

џ Yüksek üret�m hızı sağlar
5,5 m/s'ye kadar (330 m/dk.)

џ Serv�s amaçlı arab�r�m, 
doğrudan ölçüm s�stem�nde yapılandırma 
sağlar

Seçenekler

џ Havalı Bıçak "A�rKn�fe"
Bölücüler�n gel�şm�ş erken tesp�t �şlev� �ç�n

џ Proses kontrol s�stem�ne ve SPS'ye bağlantı
џ Renk kodlaması

Tekn�k Özell�kler

Teknoloj�: Ultrason

Ölçüm kanallarının sayısı: 1 �la 22
  (�stek üzer�ne daha fazla)

Kanal aralığı: m�n. 110 mm 

Algılanab�l�r hata konumu: m�n. Ø 28 mm

Maks. Plaka kalınlığı: 60 mm'ye kadar
(Plaka yoğunluğuna bağlı olarak)

M�n. Plaka kalınlığı: 550 kg/m³
(in Abhängigkeit der Plattendicke)

Renk sayısı: 2 veya 500 

Otomat�k
Kal�brasyon: EVET

Otomat�k telafi
sıcaklık mey�ller�: EVET

Otomat�k telafi
Sensör k�rl�l�ğ�: EVET

Uzaktan bakım
"EWS Çevr�m�ç� Destek"

Görüntüleme

џ Kusurların yer� ve büyüklüğü
џ Çok renkl� ses görüntüsü
џ Trend/Geçm�ş fonks�yonu

 


