■การวัดที่ไม่ตอ้ งสัมผัสอย่างสมบูรณ์ (100%)
■ความแม่นยาและความยืดหยุน่ สูงเนื่องจาก
การปรับ
ความละเอียด
■การตรวจจับและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใช้วสั ดุดว้ ยการวิเคราะห์ระยะยาวและ
รายละเอียด
■สามารถวัดนา้ หนักต่อหน่วยการวัดของพืน้ ที่
และสามารถเลือกความละเอียดทัง้ หมดได้
■การตรวจจับวัตถุแปลกปลอมเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย
■สามารถลดวัสดุจาพวก กาวและพลังงาน
ลดลงอย่างน้อย 1 ถึง 3%

■การวัดที่ไม่ขนึ ้ กับความเร็ว
■การสอบเทียบอัตโนมัติ
■อายุการใช้งานของสายพานเหล็กยาวนานขึน้
■การจัดเก็บข้อมูลความละเอียดสูงสาหรับเชิง
สถิติ

การประเมินผล

นำ้ หนักควำมละเอียดสูงต่อหน่วยพืน้ ทีว่ ัดและต่ำงประเทศที่
เชื่อถือได้ กำรตรวจจับวัตถุเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพของคุ
กระบวนกำรผลิต
DIEFFENSOR โดย GreCon ได้รับการพัฒนาอย่างสู งเครื่ องสแกน
เสื่ อที่วดั น้ าหนักต่อหน่วยพื้นที่การกระจายของวัสดุ ที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด
ทัว่ ทั้งความกว้างของการผลิ ตออนไลน์และในความละเอี ย ดสู ง
DIEFFENSOR ใช้การวัดการดูดกลืนแสง มีการติดตั้งแหล่งกาเนิ ด
รังสี เอกซ์อย่างน้อยหนึ่งแหล่งเหนื อการไหลของวัสดุ ด้านล่างการ
ไหลของวัสดุ เครื่ องตรวจจับที่ มี ความแม่นยาสู งวัดปริ มาณรั ง สี
ตกค้างที่ ไม่ได้ถูกดู ดซับโดยวัสดุ น้ าหนักต่อหน่ วยพื้นที่ และการ
กระจายวัสดุ สามารถกาหนดได้จากระดับการลดทอนและความ
หนาแน่นจาเพาะของวัสดุที่ถูกเจาะ

ฟั งก์ชัน
เปรี ย บเที ย บกับ การวัด แบบเคลื่ อ นที่ แ บบปกติ ร ะบบขึ้ น อยู่กับ ค่ า เฉลี่ ย ,
DIEFFENSOR วัด วัส ดุ ด้ว ยความละเอี ย ดสู ง และสามารถตรวจจับ ความ
เบี่ยงเบนนาทีในน้ าหนักต่อหน่ วยการกระจายพื้น การเปรี ยบเทียบ แม่ นยา
ค่ า ที่ ว ัด ได้แ ละตัว เลขที่ ชั ด เจนและการแสดงกราฟิ กอนุ ญ าตให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนทันเวลาในกระบวนการผลิ ตเพื่อให้แน่ ใจว่าสอดคล้องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ใช้วสั ดุและพลังงานได้รับการปรับให้ เหมาะสมค่าที่
วัดได้ช่วยให้สามารถดูแนวโน้มการผลิตได้ตลอดเวลา การประเมินผลเป็ น
เวลานานแสดงผลของการเปลี่ ยนแปลงพารามิ เ ตอร์ การผลิ ตแบบกราฟิ ก
รายงานสาหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมสามารถสร้างขึ้นจากข้อมูลกระบวนการ
ทีป่ ระเมิน

การวัดนา้ หนักต่ อหน่ วยพืน้ ที่และการตรวจสอบนา้ หนักต่ อการ
กระจายพืน้ ที่ต่อหน่ วย
สามารถกาหนดค่าได้หลายวิธีและปรับเพื่อความต้องการการผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามของแต่ละส่ วน ค่าสามารถเฉลี่ ยได้มาก
การประเมิ นทางสถิ ติที่แตกต่างกันสามารถวิเคราะห์ ได้เพื่อการ
กระจายวัสดุให้ทวั่ พื้นที่และตามสายการผลิต

การตรวจสอบการวัด
การวัดสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ วในระดับห้องปฏิบตั ิการโดยใช้
โหมดการวัดตัวอย่างค่าที่วดั ได้จะแสดงเป็ นสี ตามน้ าหนักต่อหน่วยพื้นที่
สาหรับตัวอย่างที่กาหนดขนาดไว้ล่วงหน้า
การตรวจจับวัตถุแปลกปลอม
ในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันเช่น อุตสาหกรรมวัสดุฉนวนจุดร้อน
สามารถทาให้รุนแรงความเสี ยหายให้กบั อุปกรณ์การผลิตเนื่องจากความ
ความร้อน วัสดุที่หายไปอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรื อคุณภาพลดลง
DIEFFENSOR มีการประเมินความละเอียดสูง สามารถตรวจจับวัตถุ
แปลกปลอม และสามารถตรวจโลหะและไม่ใช่โลหะ และสามารถตรวจจับ
ได้วา่ เป็ นช่องอากาศหรื อวัสดุที่หายไปทาการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมหรื อ
ช่องว่างอากาศโดยแปดค่าเกณฑ์ที่สามารถกาหนดค่าได้เป็ นอิสระจากกัน

กำรป้ องกันสำยพำนเหล็ก
ซอฟต์แวร์ท่ีเขี ยนขึน้ เป็ นพิ เศษเพื่ อการป้องกันของสายพาน
เหล็กช่วยให้การตรวจสอบแผ่นใยสาหรับวัตถุแปลกปลอมที่
เป็ นโลหะหรื อไม่ ใ ช่โลหะที่ ไ ม่พึง ประสงค์ฟั งก์ช่ ันผู้ช่วยภาพ
สนับ สนุนผู้ป ฏิ บัติง านในการก าหนดค่ า เกณฑ์ท่ี เ หมาะสม
ส าหรับ วั ต ถุ แ ปลกปลอมการตรวจพบ เมื่ อ ตรวจพบวั ต ถุ
แปลกปลอมการถ่ายโอนสัญญาณที่รวดเร็วไปยังการควบคุม
เครื่องช่วยให้การใช้มาตรการป้องกันเข็มขัดเหล็ก

ฟังก์ชั่นซอฟต์ แวร์
■ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จะสร้างภาพข้อมูลของการวัด GreCon ทั้งหมด ระบบ
ขึ้นอยูก่ บั Windows
■การเชื่ อมต่อเครื อข่าย สาหรับการส่ งข้อมูลไปยังกระบวนการอันดับที่สูงขึ้น
ระบบควบคุ มการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายที่ แ ตกต่ างกัน เช่ น OPC หรื อ ODBC
Profibus และ Profinet มีให้บริ การตามความต้องการ
■การสร้ า งภาพ แกนหลัก ของซอฟต์แ วร์ คื อ การสร้ า งภาพ อนุ ญ าตให้
กาหนดค่ าการวัด และ เนื่ องจากโครงสร้ างที่ ชัดเจนท าให้ ม องเห็ น ได้อย่าง
รวดเร็ ว ข้อมูลทั้งหมดในรู ปแบบตัวเลขรวมทั้งไดอะแกรม (เส้นโค้งกราฟแท่ง
การแสดงแบบ 3 มิติ) เบี่ยงเบน จากกระบวนการผลิตปกติจะมีการระบุไว้อย่าง
ชัดเจนและทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถเข้าไปแทรกแซงได้อย่างรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถสร้างรายงานแบบละเอียดได้ การวิเคราะห์เพิ่มเติม

■การจัดการสูตร
ฐานข้อมูลจัดเก็ บค่าที่ วดั ได้และจัดให้มีฟังก์ชั่น เพื่อส่ งออกเป็ น
รู ป แบบไฟล์ อื่ น ส าหรั บ การประมวลผลและการประเมิ น ผล
เพิ่มเติม เครื่ องแบบโครงสร้างข้อมูลให้ขอ้ มูลที่เข้าถึงได้ง่าย
ระบบควบคุมกระบวนการ
■ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลจัดเก็ บค่าที่ วดั ได้และจัดให้มีฟังก์ชั่น เพื่อส่ งออกเป็ น
รู ป แบบไฟล์ อื่ น ส าหรั บ การประมวลผลและการประเมิ น ผล
เพิ่มเติม เครื่ องแบบโครงสร้างข้อมูลให้ขอ้ มูลที่เข้าถึงได้ง่าย
ระบบควบคุมกระบวนการ

การบริการ
ระบบวัด GreCon ติดตั้งมาพร้อมกับGreCon สนับสนุน
ออนไลน์ผา่ นดาวเทียม สิ่ งนี้ให้การสนับสนุนระยะไกลที่
ปลอดภัยเรี ยบง่ายและรวดเร็ วในกรณี ที่มีปัญหาหรื อเพื่อ
ตรวจสอบระบบ แต่ละการสนับสนุนออนไลน์ถูกบันทึกและ
เก็บไว้ในประวัติของระบบ

ระบบมีการปรับเทียบอัตโนมัติ DIEFFENSOR ถูกปรับเทียบกับ
การอ้างอิงตัวอย่างในช่วงเวลาปกติ

การประยุกต์ ใช้ งาน
ในอุตสาหกรรมแผงไม้ที่ใช้ DIEFFENSOR
ถูกใช้ก่อนการกดเพื่อวัดน้ าหนักต่อหน่วย
การกระจายพื้นที่และวัสดุ

ในอุตสาหกรรม DIEFFENSOR ใช้ ดังนี้:
■ในแผ่นหลัก
สาหรับน้ าหนักต่อการวัดพื้นที่หน่วย(การกระจายวัสดุ) และวัตถุแปลกปลอม
การตรวจพบ
■ในแผ่นรอง
ก่อนที่เตาเผาเพื่อควบคุมลูกตุม้ และความเร็ วในการขนส่ งขึ้นอยูก่ บั
น้ าหนักที่วดั ได้ต่อหน่วยพื้นที่การตรวจจับวัตถุ
พืชใยแก้ว
■หลังจากเตา
สาหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจจับวัตถุ แปลกปลอม
■ก่อนเครื่ องเป่ า
สาหรับการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมเพิ่มเติม:
■ในพืชยิปซัม่
หลังจากการอบแห้งเพื่อการควบคุมคุณภาพ
■สาหรับไม้บอร์ด
ในสายคุณภาพสาหรับการตรวจจับวัตถุแปลกปลอม
■สาหรับพลาสติก
เพื่อตรวจจับช่องว่างของอากาศและเพื่อวัดน้ าหนักต่อหน่วยพื้นที่

