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SISTEMA / APLICAÇÃO STEINBICHLER COMET 5, 1.4M, FOV200 

Rotary, inclinação dos eixos, mesa de 

medição

Vaillant empresa é produtora de caldeiras a gás, sistemas solares,

bombas de calor e tecnologias de regulação e assim não há

presença de diferentes tipos de segmentos em sua linha de produtos 

que precisam ser medidos. O objetivo deste projeto foi realizar a

medição automática de tubos de cobre bem na fabricação, nos

vários tipos de produção, por exemplo após a sua flexão e de

moldagem.

Steinbichler sensor COMET5 é muito adequado para o

posicionamento do objeto automático quando ele é equipado com

mesa rotativa. O sensor pode ser colocado sobre a mesa de

medição, onde os movimentos horizontais e verticais da cabeça do

sensor com o eixo de inclinação motorizado é permitido.

As exigências dos clientes neste projeto foi o de obter medidas mais

rápidas e totalmente automatizada, avaliações e relatórios de vários

tubos de cobre. A conclusão e solução desta tarefa foi facilitada pela

Sensor Comet 5 de 1,4 M com mesa COMET Rotary fixado na mesa

de medição. As propriedades flexíveis fazem a digitalização mais

rápida e eficiente sem assistência do operador. Esta solução fornece

informações sobre cada produto como a complexa tubulação que

pode ser usado para o processo de acompanhamento na fabricação

e ajustes. O sistema está conectado a interface Q-DAS e alguns

parâmetros básicos de tubos são exibidos on-line no sistema do

cliente de monitores ao redor de toda a fábrica.

O sistema pode medir muitos tipos de tubos diferentes, sem

necessidade de suportes e acessórios caros.

Declaração do Cliente:

"O Comet 3D sistema de medição automatizada é rápido, confiável e 

nos salvou do alto investimento para equipamentos necessários

para qualquer outro dispositivo de medição CMM".


