Extrusao de PVC
EXTRUSAO DE PVC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Extrusão de PVC
Perfis de PVC podem sofrer deformação durante a calibração e o resfriamento, resultando em perfis sem utilização.
Ter o Profile360™ na linha de produção garante que o operador seja alertado sempre que houver uma alteração no tamanho, forma ou alinhamento, ajudando a reduzir o
tempo e o custo de retrabalhos e a melhora da produtividade.
Uma vez que o Profile360™ oferece inspeção em tempo real, não há necessidade de retirar amostras do processo. Também não há a necessidade de deslocamento até uma
estação central de controle da linha para verificação de parâmetros. O Profile360™ reduz de forma excelente o custo das verificações de dimensão, e fornece um resultado
muito rápido.
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Ângulos, perpendicularidade, folgas, sulcos e outras dimensões são extraídas em tempo real através do comparador óptico e apresentados na tela.
O alarme é acionado imediatamente quando qualquer dimensão se altera.
Qualquer computador em rede pode fazer o acompanhamento em tempo real.
Relatório com estatísticas dimensionais completas em tempo real.
Disponível com pacote de mobilidade industrial.

Qual destes é o mais eficiente para iniciar sua linha de extrusão?
Profile360™

Métodos fora da linha de produção

Visualiza dimensões da linha em tempo real

Necessidade de cortar a peça
Exige tempo de transporte do local
coletado até o Laboratório de Metrologia

Ajusta a extrusora imediatamente

Permite ajustes de estabilização da linha antes
Necessidade de cortar amostras
de voltar ao funcionamento
O processo pode ser repetido várias vezes
Limpar e preparar amostras
Tempo requerido:
Posicionar amostra na fila para medição
5 minutos por ajuste
Rotina de medição completa
Imprime relatório
Arquiva relatório
Retorna à extrusora
Ajusta à extrusora
Repete o processo inteiro
Tempo requerido:
30 a 60 minutos por ajuste
Acesse nosso catálogo online: http://www.starrett.com.br/catalogo-bytewise-sistema-de-medicao-de-perfil-em-linha/
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