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SNELLE IN-LINE
OPPERVLAKTE
MEETTECHNOLOGIE

Gloednieuwe technologie

CWS 640

CWS 640
Een robuust in-line lasersysteem om oppervlakteparameters in
het nanometergebied te meten.
Het CWS 640 systeem bestaat uit:
• CWS optische Scanner
• CWS netstroomvoorziening met continue voeding
• CWS software voor analyse en visualisatie

TOEPASSINGEN
Overal daar waar bijzonder nauwkeurige en objectieve meting en controle van de
oppervlaktekwaliteit benodigd is binnen uw bedrijf.

AEROSPACE

MATRIJZEN, MALLEN & GEREEDSCHAPPEN

STAAL & ALUMINIUM

AUTOMOTIVE

MEDISCH

OPTISCH/GLAS

OPPERVLAKTE KWALITEITSDETECTIE
VOOR ALLE PRODUCTIEPROCESSEN
AANZIENLIJKE
KOSTENBESPARING
MOGELIJK MET DE
CWS 640

SLIJPEN
POLIJSTEN
FIJNMECHANISCHE BEWERKINGEN
•BRENGT HET METEN NAAR DE WERKVLOER
Het CWS 640 systeem maakt het mogelijk diverse
oppervlakteparameter direct in de productieomgeving
te meten.
•SCHERPER DAN HET MENSELIJK OOG
Vervangt handmatige metingen.
•OPPERVLAKTEKWALITEITSMETING VOOR
OPTIMALE PROCESBEHEERSING
Met het CWS 640 systeem kunt het onderhoud en
eventuele vervanging van gereedschappen beter
plannen.

De QISAB-technologie is speciaal
ontwikkeld om statistische kwaliteitsgegevens tijdens het productieproces te
kunnen weergeven.

•Meetgebied ≥ 4×4 mm
•Meettijd 1 ms
•Verwerkingstijd ≤ 0,2 sec
•Vereiste positioneringsnauwkeurigheid < 1 mm
(+/- 0,5 mm)
•Werkafstand 75 mm

www.qisab.com

TOEPASSING & VOORDELEN
VAN GEAUTOMATISEERDE IN-LINE
MEETTECHNIEK
CWS TOEPASSINGEN EN BIJZONDERHEDEN
• Geschikt voor geautomatiseerde in-line productieprocessen
• Robuust systeem, geschikt voor in-line metingen aan de machine
• Snelle oppervlaktemeting en detectie van:
- Ruwheid
- Oppervlaktefouten
- Asymmetrie en asymmetriehoek
- Structuur en structuurrichting
- Glans

• Contactloze meting door optische meettechniek
• Gemakkelijke herkenning van oppervlakte en bewaking oppervlaktekwaliteit
• Meting van totale oppervlakte
• Meting onafhankelijk van aanwezige oppervlaktestructuren
• Vervangt handmatige metingen

CWS VOORDELEN EN MEERWAARDE

eloh.se

• Objectieve metingen
• Kortere procestijden
• Mogelijkheid voor procesoptimalisatie
• Automatisering van tot nu toe handmatige processen
• In-line oppervlaktekwaliteitscontrole
• Minder afkeur door snellere in-line meetresultaten
• Optimalisatie standtijd en vervanging gereedschappen
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