40ANOS

SOLUÇÕES DE CONTROLE DE EXTRUSÃO

AUTOMAÇÃO
CONFIÁVEL
E OTIMIZAÇÃO DE
PROCESSOS DE
EXTRUSÃO

PLAST-CONTROL …
A STORY OF SUCCESS

Por mais de 40 anos, o PLAST-CONTROL automatiza os
processos de extrusão. Desde o início, nos concentramos
no fornecimento de equipamentos para linhas de
extrusão de filmes soprados, expandindo-se para outros
processos de extrusão. Hoje somos o fabricante líder
neste mercado mundial.
Enquanto isso, cerca de 30% de todos os sistemas
produzidos são entregues em outras áreas da indústria do
plástico: produção de filmes fundidos, chapas, tubos,
fiação ou moldagem por injeção. A PLAST-CONTROL
produz exclusivamente na Alemanha e entrega seus
produtos em todo o mundo. Na sede em Remscheid, mais
de 22 milhões de euros foram gerados nos anos de
2015/2016, com cerca de 85 funcionários em cerca de
6.000 metros quadrados.

Desenvolvemos continuamente nossas tecnologias e hoje em
dia oferecemos soluções completas, entre outras, nessas
áreas:
Material transportando PRO-VAC (p. 8-10)
Pesagem gravimétrica PRO-GRAV (p. 5)
• Dosagem: PRO-DOS contínuo (p. 6)
• lote PRO-BATCH (p.7)
• Automação de perfil:
Medição de perfil PRO-FIL (p.12)
Controle de perfil PRO-CON u. PRO-JET (p. 13-15)
• IBC com medição e controle de largura
PRO-SONIC, PRO-WIDE (p.17-18)
• Ferramentas de medição de laboratório PRO-LAB (p.19)
• Sistemas para o PCC de controle central (p.11)
•

Nossas filiais e representações garantem uma
distribuição global suave. Cerca de 20.000 sistemas
PLAST-CONTROL foram instalados e estão funcionando
com sucesso em todo o mundo.

•
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AUTOMATION
& QUALITY ASSURANCE

A PLAST-CONTROL é a única empresa em nosso mercado
que produz todos os componentes críticos
internamente. Esse conhecimento profundo dos
princípios e do hardware oferece a você, cliente, a
chance de usar o conhecimento do processo com o
maior efeito.
Nossa posição de poder projetar e construir sistemas de
controle completos sem o uso de dispositivos e
softwares de terceiros é exclusiva para o setor.
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A responsabilidade total da tecnologia de controle e
a capacidade de produzir aplicativos personalizados
oferecem experiência e competência técnica
incomparáveis.
Podemos automatizar totalmente sua linha de
extrusão. Não hesite em nos contatar!
Vantagens:
• Redução de resíduos e economia de material
• Trocas rápidas de produtos
• Saídas mais altas
• Produtos reproduzíveis
• Redução de falhas do operador
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1 Estação Central do Operador
2 Transporte de material (carregamento a vácuo)
com controle inteligente
3 Sistemas de controle de extrusão gravimétrico,
até 7 unidades de dosagem por extrusora ou seis
alimentadores em lote
4 Controle de perfil de espessura, tecnologia de anel
de ar patenteada Controle de resfriamento interno de
bolhas
5 PRO-SONIC Gaiola de dimensionamento
6 PRO-CAGE
7 IBC, hardware interno de refrigeração por bolhas
8 Medição de perfil on-line
9 Medição de transporte, controle de transporte
10 Medição de largura

2
1

6

5

4

3
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ALL SYSTEMS …
GT3+, GDC-N, ACS

O GT3 + é um sistema econômico, porém poderoso, para
o controle gravimétrico de uma linha de extrusão. Ele é
projetado para o controle de até três funis de pesagem
gravimétricas (por exemplo, uma linha mono com um
funil principal e 2 unidades de dosagem, ou uma linha coex de 3 camadas com 3 funis principais sem unidades de
dosagem).
O GT3 + também pode ser usado quando se trata de
transporte puro, largura ou controle de IBC - requisitos
que não exigem uma visualização extensa.

A gama completa de ferramentas de representação de
perfil e analisador é personalizável. O cliente pode
escolher entre um monitor com botões-chave ou com
tela sensível ao toque.
Um poderoso computador GDC-N garante um
controle rápido e eficiente, sendo a escolha certa para
sistemas gravimétricos simples, mistura de lotes ou
sistemas contínuos de dosagem gravimétrica com até
15 componentes. Funções adicionais como IBC e
medição / controle de largura podem ser integradas.
ACS é a solução definitiva da linha de produtos e pode
incluir todas as funções e recursos que o PLASTCONTROL oferece em um único pacote. A operação é
simples e muito fácil de manusear com a grande tela
de toque TFT colorida de 19 “.

1
O GDC-N é o especialista compacto. O
sistema lida com até 15 funis de pesagem
gravimétricas, controle de temperatura ou
medição e controle de perfil.
Para um sistema simples de medição e
controle de perfil, o GDC-N é a solução
econômica. Os dados de produção são
exibidos em uma tela TFT colorida de 10,4
”de fácil leitura, com controle opcional da
tela de toque para funções específicas.

2

D

E há ainda mais benefícios. Além disso, todos os
sistemas PLAST-CONTROL podem lidar com estas
funções:

Vantagens:
3
1 Sistema
GT3+
2 Sistema
GDC-N
3 Sistema ACS

Medição capacitiva do medidor on-line
Medição e controle de largura
• controle IBC
• Controle de fluxo de material MFC
(carregamento a vácuo)

•

•
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GRAVIMETRIC
EXTRUDER CONTROL
PRO-GRAV
1
Todos os nossos princípios de automação nos últimos 40 anos
foram baseados no controle de extrusão gravimétrica. O
princípio "perda de peso" garante a medição precisa da
produção e controle projetados para todos os tipos de
processos de extrusão.

2
Essa abordagem de controle é o único princípio
adequado quando se trata de aplicações de mono e
coextrusão. Este conceito funciona para todos os
processos de extrusão contínuos. No processo, são
necessárias uma estrutura de tremonha de pesagem
gravimétrica, uma válvula deslizante e um sistema PC.

1 Hopper frame
2 GT3+ Screen display
3 “Loss-in-weight“-principle
Os sistemas são capazes de controlar o peso do filme
com uma resolução de ± 0,1% da média. O sistema
compensará os desvios, mesmo que o filtro da
extrusora fique entupido ou se a banda do aquecedor
falhar. O desvio do valor-alvo será detectado e,
consequentemente, corrigido, para que o filme ainda
seja produzido com a melhor qualidade.
A experiência mostra que, comumente, até 4% da
matéria-prima pode ser salva. O retorno do
investimento é normalmente de 6 a 12 meses.

Vantagens:
Economia de matéria-prima
Nenhuma dependência da densidade aparente
• Tempos rápidos de troca de pedidos
• Qualidade constante do produto
• Interface de usuário simples
• Soluções personalizadas
• Construção robusta e durável
• Limpeza fácil através da tremonha removível
• Retorno rápido do investimento
•

3
No caso de linhas de coextrusão, o controle das espessuras da
camada é feito pelo ajuste da taxa de transferência individual
da extrusora, correspondendo à entrada de destino. Se o nível
de produção for aumentado através da alteração da
velocidade de retirada, todos os extratores reagirão
simultaneamente e os parâmetros do produto permanecerão
constantes, mesmo durante a fase de troca de pedidos.

•
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GRAVIMETRIC
CONTINUOUS DOSING
PRO-DOS

Requisitos ópticos, mecânicos ou funcionais para o produto
final geralmente requerem o uso de vários tipos de material
por extrusora. Vários aditivos garantem estabilidade UV, boa
capacidade de impressão, boa soldabilidade etc. Todos esses
aditivos são muito caros e, portanto, devem ser dosados como
exatamente como tecnicamente possível.
A melhor solução técnica, é a dosagem gravimétrica. Nesse
caso, os aditivos são dosados com precisão na corrente
principal de material. A montage evita a desmistificação. A
medição é feita a seguir A o princípio da “perda de peso” e
a precisão é de 0,1%

2

1 Continuous gravimetric dosing
2 Gravimetric frame with dosing units
3 Servo-Drive Motor (RCM)
As novas unidades de MICRO-DOSAGEM seguem a
tendência para mais componentes e quantidades
menores de dosagem. As novas unidades podem
cobrir de 100 g / h até 8 kg / h.

1

A construção totalmente modular permite que até 7
unidades de dosagem, além do material principal, sejam
instaladas em cada extrusora (incluindo co-extrusoras).
Todas as saídas das unidades de dosagem são
sincronizadas com a saída do funil principal para garantir
uma receita precisa do produto.
A unidade de dosagem de última geração agora
incorpora um motor de alto torque, oferecendo uma
ampla faixa de velocidade. Isso minimiza a necessidade
de trocas de parafusos dosadores. O controle avançado
do software garante um controle preciso de taxas de
produção muito baixas a altas.

3

Vantagens:
• Economia considerável de agregados
• Independente da densidade aparente
• Troca rápida de produto
• Nenhum material pré-misturado
• Dosagem precisa de pequenos volumes
• Operação fácil e entrada simples de destino
• Até 8 componentes por extrusora
• Não é necessário trocar o parafuso dosador
• Fácil limpeza devido a funis removíveis
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GRAVIMETRIC
BATCH DOSING
PRO-BATCH

Comparado à dosagem contínua, o misturador de lotes
funciona de acordo com o princípio "ganho de peso". A porta
do material abre por um tempo pré-determinado e registra o
ganho de peso na câmara de pesagem. Quando o lote está
completo, o material é descarregado e misturado na câmara
de mistura. A precisão é de ± 0,3%.
Os misturadores de lote PLAST-CONTROL podem ser usados
off-line como um misturador de uso geral, on-line ou on-line
com controle de extrusão. O próprio funil de mistura
funciona como um funil de pesagem gravimétrica em um
processo de "perda de peso".
Os dispositivos PRO-BATCH de baixo custo são construídos
para 4 a 6 materiais e vários tipos de taxas de transferência.
Modelo
No. comp.
Max.
resultado
kg/h
Max.
resultado
lbs/h

PB4180

PB4450

PB6150

PB6300

4

4

6

6

180

450

150

300

400

990

330

660

1

Para requisitos especiais, também é possível uma
combinação dos dois princípios de dosagem (lote e
princípio de dosagem contínua).

A nova série PRO-BATCH combina muitos recursos positivos e
a experiência das décadas recentes. No processo de
desenvolvimento, prestamos especial atenção à construção
compacta, fácil manuseio e operação, alta precisão e limpeza
simples do lote.
O novo design das válvulas deslizantes, o misturador
helicoidal eficaz e a construção transparente destinam-se a
ajudar o usuário.

2
1 PRO-BATCH 4-180
2 PB-4-180 on a Co-Ex-line
Vantagens:

• Misturador de lotes mais preciso
• Construção compacta
• Utilizável em várias situações
• Altamente acessível
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GRANULE CONVEYING
PRO-VAC

Todo processo de extrusão começa com a alimentação dos
materiais ao sistema. O layout correto do sistema é garantia
de alta disponibilidade, baixa contaminação por poeira e
eficiência energética, com grande flexibilidade.

2
Para escolher o conceito certo, converse com nossos
especialistas desde a fase inicial do seu
planejamento.
Temos a solução técnica apropriada e o
sistema de vácuo certo para o transporte
de
pequenas quantidades de um
único material a uma curta
distância ou toneladas por hora
através de uma enorme sala de
produção.

1
1 Sistema de transporte com PCH 400
2 Layout de um sistema de transporte
3 Controle de minimização de material (MMC)
4 Bomba de vácuo com pré-filtro PCP

4

O princípio padrão descentralizado de
transporte de material (veja a figura 3)
é simples: cada componente é
equipado com um transportador de
material PCH. Quando o transportador
solicita um material, o Sistema irá
conectar o vácuo da
bomba. O transportador começará a transportar o grânulo
do compartimento ou silo diurno para o funil de
armazenamento. Quando o funil de armazenamento
estiver cheio, o material é drenado para o funil de
pesagem da extrusora.
No princípio do transporte central, a principal diferença é
que mais transportadores transportarão simultaneamente
o material. Uma bomba mais poderosa será necessária no
processo, mas na maioria dos casos, transportadores
menores podem ser usados.

conveyor
storage hopper

material pipe

weight

Vantagens:
Layout para baixo desgaste abrasive
• Alta flexibilidade
• Controle centralizado
•
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CENTRAL VACUUM
PRO-VAC

Mais e mais empresas de extrusão estão mudando para um
suprimento de vácuo centralizado (afastando-se da produção
de vácuo relacionada ao sistema), necessária para alimentar as
matérias-primas dos silos às máquinas.
Vantagens como eficiência energética, redução de ruído na
estação de trabalho e uma produção significativamente
mais alta a um custo mais baixo são apenas algumas
razões. O tempo de atividade aumenta enquanto o esforço
de manutenção diminui.

pump 1

pump 2

pump 3

3x
filter

1 Sala de bomba
2 Aspiração central
3 Transportadores de materiais

1

O Controle de Minimização de Materiais (MMC) foi
desenvolvido para reduzir a quantidade de sucata
e desperdício devido à troca de produtos e
receitas. O programa garante que os funis de
armazenamento de material das unidades de
dosagem estejam vazios quando a troca for niciada
e que apenas um pequeno volume de material seja
deixado no funil de pesagem.
2
Para o vácuo central, bombas de vácuo e pré-filtros mais
potentes serão instalados em uma sala fechada. Toda a planta
de produção será fornecida com vácuo através desta linha de
ar central. Os transportadores podem acessar o fluxo de vácuo
e fornecer-se conforme necessário.
Além das soluções opcionais de hardware para suprimento
a vácuo, o PLAST-CONTROL também oferece muitas
soluções de software para esta aplicação específica.

Vantagens:
Perceptível menor consumo de energia
Alta flexibilidade
• Controle centralizado
• Sem contaminação por poeira na sala de produção
• Menos ruído na sala de produção
•
•
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SOLVE PROBLEMS WITH
PIPE IDENT & PCH-E

Identificação do acoplamento com PIPE-IDENT
O PIPE IDENT foi desenvolvido para eliminar a conexão
incorreta das mangueiras de alimentação de material.
O PIPE IDENT usa um sensor sem fio (RFID) na mangueira
flexível removível que não precisa de uma fonte de
energia. O lado fixo do tubo está conectado ao sistema
de controle. A mangueira flexível e o lado do tubo fixo
são emparelhados através do software do sistema. Se a
mangueira estiver conectada ao tubo errado, será
exibida uma indicação visual no acoplamento e no visor
do operador. Nesse caso, a inicialização do sistema de
carregamento não é permitida.

count [1ms]

1

1 PIPE-IDENT
2 Dust and contamination filtration with PCH-E diagram
3 PCH-E conveyor

2

Filtragem de poeira e contaminação com PCH-E
Poeira e contaminação do material virgem tendem a
criar problemas no processo de extrusão. Longas
distâncias de transporte e muitas curvas entre os
silos e as máquinas produzem pó de anjo e cabelo
de anjo. Esses contaminantes devem ser removidos
antes de entrar na extrusora usando dispositivos de
filtragem.
Para este tipo de problemas, existem muitas
soluções disponíveis. Basta perguntar aos nossos
engenheiros.
Vantagens:
•

Alta transparência

•

Eficiência energética

•

Projeto personalizado

•

Alta confiabilidade

•

Filtragem eficiente de poeira e cabelo de anjo
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REAL TIME PLANT-WIDE
MONITORING WITH

O PCC Central PLAST-CONTROL garante a conexão em toda
a planta de suas linhas de extrusão. O PCC é uma
ferramenta poderosa e conveniente para acessar e
armazenar todos os dados de produção - em tempo real.
Todos os dados de produção são exibidos central e
opcionalmente em computadores pessoais integrados à
sua rede em toda a fábrica.
Balanços precisos de materiais, controle de qualidade,
economia central de dados e supervisão da produção são
possíveis sem a necessidade de grandes orçamentos de
tecnologia da informação. O pacote básico de software
inclui vários aplicativos sofisticados de registro de dados
e banco de dados de pedidos. Telas personalizadas
podem ser implementadas para uma solicitação
específica do cliente.

1

Opcionalmente, dados específicos da produção da rede
do sistema podem ser enviados ao PCC.

2

3

Vantagens:
• OEE

1
2
3

PCC-Screen
OEE-Diagram
PCC-Scheme

(eficiência geral do equipamento)
Transparência de fabricação em tempo real
• Balanço patrimonial material
• Armazenamento e recuperação central de dados
• Acesso online a todos os parâmetros de produção
• Capacidade do banco de dados de materiais
• Responsabilidade por sucata
• Registro central do status e alarmes da máquina y
Suporte remoto PLAST-CONTROL via modem
• Conexão à rede da planta
•
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PROFILE MEASUREMENT
PRO-FIL

Sensor AirCC sem contato
A experiência da PLAST-CONTROL na construção e projeto
de sensores de medição para medição de medidores on-line
de filmes deu origem a várias novas tecnologias. O sensor
patenteado AirCC foi desenvolvido especialmente para
filmes pegajosos e sensíveis à superfície.
O AirCC possui dois sensores de trabalho paralelos que
criam campos capacitivos diferentes. Essa combinação
permite
o
cálculo
da
espessura
do
filme,
independentemente da folga em relação ao filme. Mesmo
uma mudança de ar em constante mudança (de 100 a 350
µm) não influencia o resultado.

A

1 Exibição de perfil
2 Cabeças de medição
3 Medição de perfil com scanner redondo
4 C-SCAN

2
Sensor de medição capacitive
Os sensores de medição capacitiva da PLAST-CONTROL
em combinação com os anéis do scanner acionados
diretamente no design de alumínio de baixo peso são a
garantia para a medição do perfil de manutenção baixa
sem qualquer escorregamento (alocação precisa).

Novas soluções C-SCAN para barreira e filme fundido
Uma alternativa capacitiva eficaz para fontes radioativas
está disponível com o novo C-SCAN, montado após a
moldura dobrável nas linhas de filme soprado ou depois
do rolo frio nas linhas fundidas e medidas na Web.

Vantagens:
•A
•

4

solução de medição certa para todas as aplicações

Medição de filme adesivo (ou seja, EVA) e
macio sem danos com o AirCC

•

Medição integrada da temperatura do filme

•

Medição de filmes de barreira com C-SCAN

•

Medição sem contato da espessura total
12

PROFILE CONTROL
PRO-CON

A PLAST-CONTROL, como uma das pioneiras no
desenvolvimento de sistemas automáticos para a redução das
tolerâncias de perfil de direção transversal (TD), desenvolveu e
refinou continuamente seus sistemas.
Funcionalmente, a abertura ou fechamento do
computador dos atuadores dentro do anel de ar PRO-CON
aumentará ou diminuirá o volume de ar em cada
segmento. Isso influencia a temperatura de fusão e, por
sua vez, a espessura do filme durante a etapa de sopro do
filme.

1

1 PRO-CON display
2 PRO-CON C-400 air ring
3 PRO-CON

O PRO-CON tem a mesma boa resposta quando se
trata de áreas espessas no filme. Dependendo do
material e do produto, o PRO-CON corrigirá pontos
grossos diminuindo o ar de resfriamento nessa área.
Dependendo da matéria-prima e das especificações
do produto, as tolerâncias do perfil do filme são
reduzidas a um possível mínimo.

As áreas finas existentes no filme são resfriadas diretamente
quando o fundido sai da matriz e, portanto, não podem mais
se expandir tanto. O filme permanecerá mais espesso nesta
área.

Os anéis de ar estão disponíveis em 6 tamanhos.
TIPO

Modelo

Die l
mm/polegadas

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

C-200/32
C-400/48
C-750/64
K-1100/80
K-1650/106
K-2200/128

80-200
200-400
400-750
750-1100
1100-1650
1650-2200

3-8
8-16
16-30
30-44
44-65
65-86

Vantagens:
Redução de 50% das tolerâncias de base
• Nenhuma entrada de energia adicional
• Aumento da produção com MAGIC FLOW
• Controle simultâneo de áreas de filme fino e grosso
• Fácil adaptação
• Retrofits de matrizes rotativas / oscilantes são possíveis
• Rápido retorno do investimento
• Compensação automática de deslocamento de perfil
•
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BETTER COOLING WITH
MAGIC-FLOW

O MAGIC-FLOW é o resultado de uma extensa pesquisa no
aumento da capacidade de refrigeração de linhas de filme
soprado.
Isso foi alcançado melhorando o caminho de fluxo aerodinâmico
entre o soprador, o distribuidor e o anel de resfriamento. Além
disso, desenvolvimentos extensos nas geometrias internas do
anel de resfriamento e o formato completo do lábio reprojetado
permitem maiores velocidades e volumes de ar na interface de
resfriamento. O efeito líquido é que a estabilidade da bolha é
aumentada, as tolerâncias transversais são aprimoradas e são
alcançadas maiores saídas da máquina.
O MAGIC-FLOW realmente supera todas as expectativas:
são possíveis aumentos de produção de até 40% em
comparação com os anéis de ar de lábio duplo padrão.
Um aumento de produção adicional é possível usando a
tecnologia de anel de ar duplo do PLAST-CONTROL, PROCON DUO II. As propriedades mecânicas também serão
aprimoradas usando o DUO II. O elevador de anel de ar
superior controlado eletricamente permite fácil ajuste e
acessibilidade.

1
1 PRO-CON DUO II
2 Medição para baixo
3 IBC stack
4 Vista de seção através do PRO-CON C-400

2
combinação de "saída aprimorada - melhores propriedades
mecânicas" garante um rápido retorno do investimento.

Você pode encontrar mais informações sobre este
produto no nosso folheto PRO-CON.

D
4

3

Vantagens:
• Alta estabilidade da bolha - rápido retorno do
investimento
• Tolerâncias básicas perfeitas
• Saída significativamente mais alta, até 40% mais que
sistemas de refrigeração comparáveis
• Melhores propriedades de filme mecânico possíveis
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PROFILE CONTROL
PRO-JET

O controle do perfil PRO-JET é obtido através da montagem de
uma placa segmentada, sob um anel de ar existente. As válvulas
de ar ajustáveis localizadas abaixo do anel de ar controlam o
volume do fluxo de ar em cada segmento.

2
1 PRO-JET disposição
2 PRO-JET instalação
3 PRO-JET imagem recortada

O PRO-JET é adequado para matrizes estacionárias e móveis
(4”-100”).
e tem diâmetros de 100 mm -2500 mm
As tolerâncias básicas são aprimoradas em até 50%.
O PRO-JET não afeta as taxas de saída.

3
Vantagens:
•

Solução econômica para modernizações

•

Resposta imediata

•

•

Baixo consumo de energia adicional
Compensação automática de deslocamento de perfil
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STATE OF THE ART

O operador NAVIGATOR permite um controle gráfico simples da
tela de toque de todo o seu processo de extrusão, incluindo
acionamentos da extrusora, temperaturas, controles do
soprador, gaiola de calibração, estrutura de desmoronamento,
remoção e tratamento. O NAVIGATOR pode ser facilmente
adaptado a novas linhas, atualizadas ou adaptadas,
independentemente do fabricante do equipamento original.
O PLAST-CONTROL produz muitos componentes eletrônicos e o
pacote de software internamente, o que nos diferencia da
obsolescência contínua da tecnologia no mundo da computação
em constante evolução..
Isso nos permite oferecer aos nossos clientes serviço
completo e peças de reposição para todos os nossos
produtos por muitos anos, juntamente com uma migração
para o futuro produtos.

1
Também está incluído um aconselhamento técnico e
jurídico abrangente durante a instalação e a verificação
de segurança no ambiente de trabalho do sistema
instalado.

2
Esta solução flexível para linhas de extrusão existentes,
bem como para novas linhas, permite implementar uma
filosofia de operação idêntica em toda a empresa. O
NAVIGATOR está disponível em vários idiomas.
A configuração, implementação e documentação a
execução de todas as etapas do trabalho faz parte do
nosso serviço.

3

Vantagens:
Modular
• Função de segurança
• Modernização / troca dos componentes antigos
• Disponibilidade a longo prazo de peças de
reposição
• Operação através da tela de toque
• Implementação dos desejos individuais dos clients
• Garantia de segurança dos circuitos de parada de
emergência
•

1 Tela NAVIGATOR
2 Distribuição de energia e controle de
acionamento

3 Armários para linha CoEx
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IBC BUBBLE CONTROL
PRO-SONIC

O PRO-SONIC pode ser integrado a todos os sistemas PLASTCONTROL ou pode ser fornecido como um sistema
independente. Para um controle preciso do diâmetro da
bolha, a velocidade é tudo. O PRO-SONIC incorpora sensores
ultrassônicos de alta qualidade sem contato, processados por
hardware e software de processamento de sinal ultrarrápido.
Diâmetro da bolha calculado dentro de 100 ms por
atualização.
A atualização para o PRO-SONIC oferece sensores completos
de alta resolução sem contato e válvula de controle STV de
ação ultrarrápida, reduzindo a largura da guarnição da borda
(diminuição da sucata) e redução no tempo de troca de
pedidos.
A válvula reguladora de pressão de ar acionada por motor
de passo (STV) fornece resposta instantânea ao layflat são
reduzidas ao mínimo. A inicialização requer interação
mínima do operador.
Sensores ultra-sônicos
Atingimos tolerâncias de largura inferiores a +/- 2 mm
(0,08 polegadas) nas linhas existentes usando a última
geração de sensores ultrassônicos combinados com a
válvula de controle de ar recém-desenvolvida Você pode
encontrar mais informações sobre este produto no
nosso folheto RO-SONIC.

sensor 1

1

1
2
3
4
5

6

7

Sensores ultra-sônicos 1-3
IBC Sistema de controle
Conversor de frequência
Conversor de sinal
Entrada / saída de IBC do soprador
Válvula de ar H STV (válvula de acelerador de passo)
sensor ultrassônico no cesto de calibração

8
3
sensors on frostline level
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BUBBLE CONTROL
PRO-WIDE & PRO-CAGE

Controle de largura PRO-WIDE
Uma barra de medição de largura é instalada entre a
estrutura dobrável e a bobinadeira. Os carrinhos de
medição detectam com precisão as bordas do filme por
meio de sensores infravermelhos. Para filmes com
cantoneiras, a medição da largura pode opcionalmente ser
feita com sensores ultrassônicos na caixa de calibração.
Os ajustes de largura são feitos abrindo ou fechando
automaticamente a gaiola de calibração nos sistemas IBC
ou com uma válvula de ar digital em linhas não IBC.

Gaiolas de calibração PRO-CAGE
A gaiola de calibração é possivelmente um dos itens mais
negligenciados em relação à influência que exerce sobre a
qualidade do filme e a tolerância do perfil.
A linha de gaiolas PRO-CAGE oferece um design inovador com
uma construção rígida e controle preciso da posição da gaiola
em toda a faixa operacional. Você pode escolher entre dois
tipos de gaiolas: a série M com alta precisão e

1

rolos autocentrantes de pivô duplo, facilmente
trocáveis ou a série L com operação de pivô único.
Ambos os dispositivos apresentam uma escolha de
superfícies de rolos para diferentes aplicações.

2
1 Medição de largura
2 Motor
3 Sensor ultrasônico
4 PRO-CAGE Type L

4
Vantagens:
• Controle preciso da largura
• Várias superfícies do rolo
• Construção rígida
• Design compacto com ampla faixa de ajuste
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GAUGE MEASUREMENT
PRO-LAB II

O PRO-LAB II possui um sensor de toque para a
medição absoluta da espessura real dos perfis de filme,
de acordo com as normas DIN 533370 / ISO 4593 /
ASTM-D 6988-08.
Além do sensor de toque, o sistema está disponível
com um sensor capacitivo para um modo de medição
contínuo ou com uma combinação dos dois sensores.
Para analisar a distribuição da espessura, uma tira de
filme é colocada no dispositivo de retenção do sistema
PRO-LAB II. A medição
valor é obtido com o
2
detecção mecânica
cabeça a distâncias selecionáveis
ou contínua com o sensor
capacitivo.
O motor de passo
sem manutenção move a
tira de filme passo a passo
pelo sensor de detecção
mecânica.
O sistema básico do PROLAB II está equipado com
uma interface serial, para
que o sistema possa ser
conectado ao PC do cliente.
O pacote de software é
baseado no Windows e
possui um ambiente
amigável, permitindo uma
análise de perfil profissional.
Com base em gráficos de
perfil significativos, valores
médios, valores mínimo e
máximo,
a tolerância dos pontos de ajuste préselecionados será facilmente detectada.
Com a ajuda do Windows, esses resultados de
medição podem ser documentados com
números de produto ou
pedido, arquivados ou
registrados.

1 PRO-LAB II (Versão padrão)
2 PRO-LAB II a detecção mecânica com guia de filme

dispositivo e tablet PC (opcional)
3 Tablet PC com software PRO-LAB II (opcional)

Você pode encontrar mais informações sobre este
produto em nosso folheto do PRO-LAB.

3

Vantagens:
• Medição de acordo com às normas DIN / ISO / ASTM
• Manuseio fácil
• Modo automático
• Calibração fácil
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