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2 System czujników do precyzyjnych pomiarów grubości inline thicknessGAUGE

Pomiar grubości z wysoką  precyzją

Systemy czujników thicknessGAUGE 
stosowane są do precyzyjnych pomiarów 
grubości taśm, płyt i arkuszy do 25 mm. Kilka 
modeli z różnymi typami czujników, zakresów 
i szerokości pomiarowych umożliwia pomiary 
grubości inline różnych materiałów 
i powierzchni, zapewniając niezrównany 
stosunek ceny do wydajności. 

Ten w pełni zmontowany system składa się 
z stabilnej ramy, na której zamocowane są 
dwa czujniki optyczne odległości, które 
wykrywają grubość mierzonego przedmiotu 
zgodnie z różnicową zasadą pomiaru. 
Czujniki są ustawione idealnie względem 
siebie i skalibrowane podczas montażu. 
Ponadto fabryczna kalibracja grubości 
zapewnia wysoką precyzję. 

Oś liniowa przesuwa system czujników od 
pozycji bazowej do pozycji pomiarowej. 
Standard pomiaru zapewniający pełną 
automatyzację kalibracji jest w pozycji 
bazowej. 

W pełni automatyczna kalibracja umożliwia 
wiarygodne pomiary
(tutaj: thickGAUGE.laser profile)

Automatyczna kalibracja i kompensacja 
temperatury

Systemy czujników thicknessGAUGE są 
wyposażone w kalibrację na miejscu w celu 
kompensacji, np. na skutek wahań 
temperatur. Oś liniowa przesuwa ThickGAUGE 
do pozycji bazowej. Cykle kalibracji są 
indywidualnie regulowane. Oprócz 
kompensacji temperatury kalibracja na 
miejscu umożliwia cykliczną weryfikację 
prawidłowego działania systemu w dowolnym 
momencie.

Zasada pomiaru grubości

Geometryczny, różnicowy pomiar grubości 
bazuje na jednym optycznym czujniku 
odległości po każdej stronie materiału. 
Odległość (= zasięg działania) obu czujników 
jest określana podczas procesu kalibracji 
opartego na standardzie pomiaru 
certyfikowanym przez DAkkS (Niemiecka 
Służba Akredytacyjna), do którego grubość 
jest dodawana do sumy sygnałów czujników 
w celu określenia aktualnego zakresu 
roboczego. 

Kompaktowe kompletne rozwiązanie zapewniające 
precyzyjne pomiary grubości inline do 25 mm

Do wielu rodzajów powierzchni / materiałów ze 
względu na różne technologie czujników

Czujniki trawersujące na osi liniowej 

W pełni automatyczna kalibracja

Zasilanie 24 V dla całego systemu

Zintegrowane oprogramowanie
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Nowa klasa do pomiarów grubości inline 
Systemy czujników thicknessGAUGE są 
stosowane w środowiskach przemysłowych do 
precyzyjnych pomiarów grubości taśm i płyt. 
Jednostka liniowa z napędem 
elektromechanicznym umożliwia pomiary 
grubości w trybie przesuwu. Alternatywnie, stałe 
pomiary toru są możliwe do pomiarów w osi 
(grubość środka) lub do pomiarów grubości na 
krawędziach.

Te kompaktowe systemy składają się ze 
zintegrowanej jednostki liniowej ze sterowaniem i 
silnikiem, kompaktowej magistrali 
komunikacyjnej, jednostki automatycznej 
kalibracji, a także wielodotykowego komputera 
PC z zainstalowanym oprogramowaniem. Cały 
system zasilany jest ze źródła 24 V.

100% kontrola jakości podczas produkcji

Systemy czujników thicknessGAUGE są stosowane w procesach taśmowych i produkcji płyt w celu 
ciągłego pomiaru grubości w poszczególnych punktach pomiarowych. Systemy te są zaprojektowane w 
taki sposób, aby można je było wykorzystać zarówno jako wyposażenie początkowe, jak i do modernizacji 
istniejących obiektów. Oparte na wysokiej precyzji i wyposażone w inteligentną technologię, te systemy 
czujników są stosowane w różnych gałęziach przemysłu.

Pomiar toru ustalonego na krawędziach (dowolna szerokość taśmy) 

Pomiar grubości trawersów (maks. szerokość taśmy 400 mm)

Pomiar grubości tor ustalony pośrodku (maks. szerokość taśmy 800 m)

Inżynieria materiałowa
Pomiar grubości folii, płyt z tworzyw sztucznych, 
materiałów tkanych, drewna i ceramiki

Przemysł energetyczny
Pomiar grubości ogniw paliwowych i folii 
akumulatorowej (powlekanej i niepowlekanej)

Produkcja metali
Pomiar grubości folii metalowej, taśm 
metalowych i płyt metalowych
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thicknessGAUGE.laser

Zastosowana technologia czujnika:
Laserowe czujniki triangulacyjne do pomiaru 
przemieszczenia 

 Zakres pomiarowy (grubość): 10 / 25 mm

 Dokładność ±4 / ±20 µm

 Częstotliwość pomiaru: do 4 kHz

Niedrogi system czujników do zwykłych 
powierzchni, od tworzyw sztucznych po 
metale

Kompaktowa konstrukcja zapewnia 
wysoką wydajność i doskonały stosunek 
ceny do wydajności

thicknessGAUGE.confocal 

Zastosowana technologia czujnika:
Konfokalne chromatyczne czujniki 
przemieszczenia

 Zakres pomiarowy (grubość): 2 mm

 Dokładność: ±0.25 µm

 Częstotliwość pomiaru: do5 kHz

Idealny do pomiarów o wysokiej 
rozdzielczości na silnie odblaskowych 
i błyszczących powierzchniach

Również do folii przezroczystej 
i półprzezroczystej

thicknessGAUGE.laser profile 

Zastosowana technologia czujnika: 
Czujniki profilu Blue Laser

 Zakres pomiarowy (grubość): 8 mm

 Dokładność: ±0.5 µm

 Częstotliwość pomiarowa: do 100 Hz

Do materiałów strukturalnych, np. 
perforowanych i tłoczonych płyt

Najlepiej dopasowana linia

Kompensacja przechylonych pasków

Interfejsy

Zaawansowane oprogramowanie do analizy i kontroli
Systemy thicknessGAUGE są wyposażone w pakiet oprogramowania obsługujący 
technologię multi-touch do analizy, prezentacji i archiwizacji monitorowanych danych 
produkcyjnych. Oprogramowanie to umożliwia różne tryby pomiarowe, takie jak pomiar 
stałej grubości toru w dowolnej pozycji, pomiar profilu grubości, pomiar kilku trendów 
podłużnych, pakiet SPC i automatyczną weryfikację możliwości systemu pomiarowego. 
Zapewnia łatwą i szybką weryfikację możliwości systemu pomiarowego, który jest 
indywidualnie regulowany.

Funkcje dokumentacji i kontroli procesu

 Baza danych artykułów
 Archiwum produkcyjne
 Oceny statystyczne
 Monitorowanie wartości granicznych

zwracanych do produkcji (opcjonalne interfejsy
Fieldbus)
 Weryfikacja zdolności systemu pomiarowego
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Model thicknessGAUGE.laser

Opis -10/200 -10/400 -25/200 -25/400

Nr. produktu 4350127.800 4350127.801 4350127.802 4350127.803

Szerokość pomiarowa 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm

Zakres działania 46 mm 71  mm

Zakres pomiarowy 10 mm 25 mm

Maks. droga przesuwu
standardowo 280, inne 
długości na zamówienie

standardowo 480, inne 
długości na zamówienie

standardowo 280, inne 
długości na zamówienie

standardowo 480, inne 
długości na zamówienie

Dokładność 1) < ±4 µm < ±20 µm

Rozdzielczość 0.7 µm 3.2 µm

Częstotliwość pomiarowa up to 4 kHz

Kalibracja automatycznie

Waga
osi, napędu i C-frame 23 kg 30 kg 23 kg 30 kg

Bus terminal box i panel IPC 22 kg

Wymiary bus terminal box 300 mm x 300 mm x 210 mm

Napięcie zasilania 24 V

Temperatura otoczenia up to 45 °C
1) 2 sigma

31
6

766

Droga przesuwu 363.5

Mierzona szerokość

Zakres działania 
Zakres pomiarowy
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Model thicknessGAUGE.confocal

Opis -2/200 -2/400

Nr. produktu 4350127.900 4350127.901

Szerokość pomiarowa 200 mm 400 mm

Zakres działania 32 mm

Zakres pomiarowy 2 mm

Maks. droga przesuwu
standardowo 280, inne 
długości na zamówienie

standardowo 480, inne 
długości na zamówienie

Dokładność 1) < ±0.25 µm

Rozdzielczość 40 nm

Zakres pomiarowy up to 5 kHz

Kalibracja automatycznie

Waga
osi, napędu i C-frame 23 kg 30 kg

Bus terminal box i panel IPC 24 kg

Wymiary bus terminal box 300 mm x 400 mm x 210 mm

Napięcie zasilania 24 V

Temperatura otoczenia up to 45 °C
1) 2 sigma

766

Droga przesuwu 363.5

39
0

Zakres pomiarowy
Zakres działania 

Szerokość pomiarowa
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766

Droga przesuwu
363.5

50
8.

35

Zakres pomiarowy

Zakres pdziałania 

Szerokość pomiarowa

Model thicknessGAUGE.laser profile

Opis -8/200 -8/400

Nr. produktu 4350127.700 4350127.701

Szerokość pomiarowa 200 mm 400 mm

Zakres działania 55.8 mm

Zakres pomiarowy 8 mm

Maks. droga przesuwu
standardowo 280, inne 
długości na zamówienie

standardowo 480, inne 
długości na zamówienie

Dokładność 1) < ±0.5 µm

Rozdzielczość 0.2 µm

Zakres pomiarowy up to 100 Hz

Kalibracja automatycznie

Waga
osi, napędu i C-frame 23 kg 30 kg

szafa sterownicza i  panel IPC 22 kg

Wymiary bus terminal box 300 mm x 300 mm x 210 mm

Napięcie zasilania 24 V

Temperatura otoczenia up to 45 °C
1) 2 sigma



Czujniki i systemy Micro-Epsilon

Czujniki i systemy przemieszczenia,
odległości i położenia

Czujniki i urządzenia pomiarowe do
bezkontaktowego pomiaru temperatury

Technologia pomiarowa 3D do testowania
wymiarowego i kontroli powierzchni

Mikrometry optyczne i światłowody,
wzmacniacze pomiarowe i testujące

Czujniki rozpoznawania kolorów, 
analizatory
LED i wbudowane spektrometry kolorów

Systemy pomiarowe i kontrolne do taśm
metalowych, tworzyw sztucznych i gumy
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