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Velikost a Výkon
Rozměry (D x Š x V)

300 mm x 120 mm x 110 mm (viz obrázek níže)

Váha

4.5 kg

Krytí

IP 66 a IP 67 (v souladu s EN 60529)

Spotřeba

24 V DC / max. 15 W

Provozní teplota

+0 ... +45 °C

Vlhkost

max. 80 %, nekondenzující

Polytec France S.A.S.
32 rue Delizy
93694 Pantin Cedex
Tel. + 33 (0) 1 48 10 39 30
Fax + 33 (0) 1 48 10 09 66
info@polytec.fr

Optika
Vlnová délka

690 nm (viditelný paprsek)

Výkon laseru

Max. 25 mW

Třída laseru

3B

Průměr paprsku

2 mm x 4 mm

Technické údaje je možno měnit bez upozornění. OM_DS_LSV-1000_2012_05_PDF_CZ

Metrické vlastnosti
Pracovní vzdálenost [mm]

200

300

500

700

1,000

1,500

Šířka pracovního pole [mm]

±15

±20

±30

±40

±60

±70

Min. rychlost [m/min]

0.3

0.53

0.8

1.05

1.43

2.11

Max. rychlost [m/min]

875

1,535

2,296

3,058

4,188

6,211

Měřené jednotky

mm/s, m/min, m nebo ft, ft/s, ft/min (volitelné)

Přesnost

<0.05 % z měřené hodnoty*

Opakovatelnost

<0.02 % z měřené hodnoty

Rychlost výstupu naměřených hodnot

1024 s–1

Standardní rozhraní

– RS-422
– LAN (10/100 Mbit/s)
– RS-232

– Inkrementální čítač (uživatelskynastavitelný, max. 500 kHz)
– 24 V úrovně I/O

Volitelné příslušenství

– Chladicí plášť
– Montážní sada pro C-rám
– Montážní deska

– Vzduchová stěrka s rychle
vyměnitelným sklíčkem
– Chladicí ochranný kryt

*Podle kontrolovaných podmínek.
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LSV-1000 Laserový měřič rychlosti
Polytec Laserový
měřič rychlosti
LSV-1000
Laserový měřič rychlosti
LSV-2000
Laserový měřič rychlosti
LSV-300
Laserový měřič rychlosti
LSV-6000
Laserový měřič rychlosti

Přesné bezkontaktní měření rychlosti a délky
Přesná měření rychlosti a délky jsou rozhodující pro optimalizaci souvislých nebo polosouvislých
výrobních procesů, která jsou využívána například při válcování nebo v papírnách. Správné nastavení
těchto měření může vést ke snížení výrobních nákladů a ke zvýšení kvality výrobků. Ideální senzor
musí přesahovat obvyklý výkon kontaktního inkrementálního čidla, zvýšit spolehlivost a životnost i
v nepříznivém průmyslovém prostředí, přičemž musí minimalizovat požadavky na údržbu a náklady.
LSV-1000 kompaktní Laserový povrchový rychloměr
(označován jako LSV z anglického Laser Surface
Velocimeter) byl vytvořen firmou Polytec jako senzor další generace pro bezkontaktní měření délky a
rychlosti. Zajišťuje přesná data o délce a rychlosti,
a to rychle a spolehlivě jak pro kontrolní procesy,
tak při provádění řezu o dané délce. Optimalizací
základních měřících úloh nabízí senzor výbornou
návratnost investic (ROI). Nový LSV-1000 měří
spolehlivě téměř na každém pevném povrchu, ať
už je využíván ke kontrole uhlíkové oceli, lesklého
hliníku, olejových plechů nebo při výrobě drátu
s kruhovým průřezem a kabelů, při zpracování
papíru, kartónu nebo tkanin.

Viditelný laser pro snadné nastavení na místě
instalace
■ Kompaktní design zapadá do jiných měřících rámů,
jako je radiometrický C-rám.
■ Robustní senzorové technologie pro spolehlivé
operace, dokonce i v drsným podmínkách,
ochranná třída IP 66 a IP 67.
■ Volitelné chlazení, ofuk vzduchem a těžký, robustní
kryt pro měřící zařízení v náročném prostředí.
■ Rychlé, nejmodernější technologie signálu procesoru s výkonnou instrukční sadou pro účinný systém
komunikace přes sériové nebo Ethernet rozhraní.
■ Zahrnuje dva spouštěcí vstupy pro dodatečné
světelné zábrany nebo optické spínače pro vysoce
přesné detekce hran a nastavení offsetu pro komKompaktní, spolehlivý, nízkonákladový a ziskový
penzaci naměřené délky.
■ Snižuje náklady na provoz a údržbu
■ Dostupné signály stavu hardwaru pro ovládání dia■ Atraktivní návratnost investic, rychlý výnos
gnostických funkcí na dálku
■ Systém vše v jednom, jednoduché začlenění do
■ Uživatelsky volitelné, plně kvadratické impulzy
výrobního procesu a kontrolního prostředí
výstupu a rozhraní jako LAN & RS 422/232
■ Jednoduchá obsluha, žádné požadavky na re-kali■ K dispozici jsou různé pracovní vzdálenosti laserové
hlavy od měřeného povrchu.
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Přesnost, všestrannost a spolehlivost dělá z LSV – 1000 perfektní
řešení pro řadu měřících úloh
v průmyslu při zpracování kovových
i nekovových výrobků, kde jsou
hodnoty jako preciznost, rychlost
v reálném čase a délka rozhodující.
Navíc LSV-1000 Laserový povrchový
rychloměr může snížit výrobní náklady pomocí minimalizace odpadu a
optimalizaci kvality produktu i výroby. V procesech, kde je posunovaný
materiál lehce přístupný, může být
LSV-1000 použit a nahradí tak méně
přesné a nespolehlivé technologie
kontaktních rychloměrů. Úspory
v ná-kladech na udržování samy o
sobě opravňují k instalaci zařízení.

Oblast Použití
Měření rychlosti
■

■

■

Různá měření rychlosti na výrobních
linkách
Dynamická kontrola rychlosti při válcovacích procesech jako je pásová výroba
a kontrola toku materiálu
Měření rychlosti pásu na řezacích
linkách

Detekce skluzu a synchronizace
rychlosti
■

■

Měření skluzu mezi výrobkem a
válečkovým dopravníkem

Kalibrace rychlosti
■

Měření délky částí zboží v kusech
■

Konstrukční materiály jako jsou sádrokartonové desky a stavební dřevo

■

Lepenka, vlnitá lepenka, vlnitý plech

■

Délka předvalků a plechů

Kontrola délky řezu
■

Kontrola redukce rychlosti u řezacích
zařízení

■

Výtlačné lisování keramiky, plastů a
gumy

■

Řezání na délku na válcovnách

■

Optimalizace nožové hlavy s rychlostní
synchronizací

■

Užitečnost pro výrobu fólií, netkaných
textilií, potahovaných tkanin, filmů,
laminátů, pěny, izolačních materiálů,
brusiva, dřeva, papíru, lepenky

Synchronizace válečků

Měření prodloužení/poměru rychlosti
■

Měření rozdílu rychlosti pro určení
poměru prodloužení při povrchovém
válcování zastudena, pro lehké
předválcování zastudena, a také při
válcování zatepla.

■

Měření rozdílu rychlosti pro zjištění
poměru prodloužení na napínacích a
rovnacích linkách

■

Tažnost nebo smrštění nekovových
materiálů v průběhu výroby

Měření rychlosti pro kalibraci strojových
procesů jako jsou převodníky a inkrementální čidla

Kalibrace inkrementálních čidel
■

Kalibrace inkrementálních čidel ve
výrobních linkách

■

Kalibrace délky pro výrobní stroje
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Délka cívky
■

1D materiály jako kabely, dráty, vlákna

■

2D materiály jako např. tkaniny (textilie)
a netkané tkaniny jako je minerální vlna

Kontrola inkoustových značkovačů
Integrace do testovacích zařízení
Značení délky na souvislých výrobcích
jakou jsou například trubky a kabely.

Seřízení rychlosti
■

Kombinované měření na různých komponentech pro seřízení výrobní rychlosti.

Měření rychlosti a délky v horkém
prostředí
■

Volitelné chlazení ochranného krytu
chrání výkon senzoru ve tvrdém prostředí

■

Dlouhá pracovní vzdálenost umožňuje
umístit laserovou měřící hlavu dále od
horkých materiálů.

Příslušenství
Polytec vyvinul mnoho užitečných příslušenství, která usnadňují zabudování LSV-1000 do řady výrobních prostředí.

LSV-A-110 Spojovací skříň
Spojovací skříň je kompletně zapojená pro okamžité operace a obsahuje plnou
svorkovnici, univerzální napájecí zdroj a LAN konektor.

LSV-A-120 Vzduchová stěrka s rychle vyměnitelným sklíčkem
Vpředu montovaná, aerodynamicky optimalizovaná jednotka vzduchové stěrky
udržuje sklo optiky senzoru čisté, bez prachu a páry. Pro čištění nebo výměnu
může být sklíčko rychle a velmi snadno vyměněno.

LSV-A-124 Montážní sada pro C-rám
Montážní sada pro C-rám umožňuje snadné a přímé zabudování do C-rámu
jakéhokoli radiometrického systému pro měření tloušťky. Zabudovaná chladicí
deska umožňuje udržovat senzor v jeho optimálním teplotním rozsahu.

LSV-A-122 Chladicí deska
Chladicí deska udržuje senzor v jeho optimálním teplotním rozmezí, dokonce
i při vysokých teplotách okolí.

LSV-A-130 Montážní deska
Tříosá nastavitelná montážní deska zjednodušuje precizní nasměrování senzoru
LV-1000 ve směru měřeného objektu.

LSV-A-121 Chladicí ochranný kryt
Pro manipulaci v horkém a nepřátelském prostředí na válcovnách a kontilití, vyvinul
POLYTEC chladicí ochranný kryt skládající se z hliníkového pláště se zabudovanou
chladicí cívkou z nerezavějící oceli. Chladicím médiem může být voda, chladicí
kapalina použitá při válcování, parafinový olej nebo petrolej. Doplňkový tepelný štít
chrání systém proti teplu vyzařovanému z měřeného objektu nebo z jiných tepelných
zdrojů.
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