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เทคโนโลยีการตรวจหา
ส�ำหรับ

ทัวโลก
่

การตรวจหาแผ่นสองชัน้
DS150 เครือ่ งตรวจหาแบบหัวตรวจคู่

เครือ่ งตรวจหาแบบหัวตรวจเดีย่ ว DS60
DS60 ทีโ่ ดดเด่นของ Prime Controls ตระกูลเครือ่ งตรวจหาแผ่นสองชัน้ แบบหัวตรวจ
เดีย่ วมีมากมายทีเ่ สนอให้ในชุดรวมขนาดเล็ก การตรวจหาโลหะเหล็กทีม่ ชี ว่ งความหนา
ตัง้ แต่ 0.05 มม. ถึง 1.5 มม. (0.002 ถึง 0.060 นิ้ว) ตระกูล DS60 เหมาะส�ำหรับสถาน
ทีท่ ม่ี พี น้ื ทีจ่ ำ� กัด เครือ่ งตรวจหาแผ่นสองชัน้ อันทรงพลังทีร่ าคาไม่แพง

DS150 เป็นเครือ่ งตรวจหาพืน้ ฐานของ Prime Controls ส�ำหรับเครือ่ งป้อนแผ่น เครือ่ งสามารถ
ตรวจหา เหล็ก อะลูมเิ นียม แผ่นสังกะสี เหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะอืน่ ๆ
DS150 ให้ระดับความปลอดภัยของการปกป้องเครือ่ งจากแผ่นสองชันในชุ
้ ดรวมพืน้ ฐานทีม่ รี าคา
ย่อมเยา

คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญทีร่ วมถึง:
• เครือ่ งตรวจหาแผ่นสองชัน้ อันทรงพลัง แบบชุดรวมขนาดเล็ก
• ตรวจหาโลหะเหล็กทีม่ ชี ว่ งความหนาตัง้ แต่ 0.05 มม. ถึง 1.5 มม. (0.002 ถึง
0.060 นิ้ว)
• สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทีร่ นุ แรง
• ไม่ตอ้ งมีตวั ปิดเพิม่ เติม
• เหมาะส�ำหรับสถานทีท่ ม่ี พี น้ื ทีจ่ ำ� กัด
• การปรับเทียบด้วยปุม่ กดหรือตัวควบคุมระยะไกล
• ขีดความสามารถปริมาณทีผ่ ลิตได้เพือ่ แยกความแตกต่างระหว่างแบบเดีย่ ว แบบ
สองชัน้ หรือไม่ม ี
• ปุม่ กดและการชีบ้ อกทีม่ องเห็นได้งา่ ยดาย

คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
• เครือ่ งตรวจหาแบบหัวตรวจคูแ่ บบไม่สมั ผัส
• การรับรูไ้ วต่อโลหะทุกชนิด
• การตรวจหาในช่วงความหนา 0.05 มม. ถึง 6.35 มม. (0.002 นิ้ว ถึง 0.250 นิ้ว)
หรือมากกว่า
• การปรับเทียบแบบปุม่ กด
• การตรวจหาแบบคูด่ ว้ ยหลายมาตรวัดโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในการปรับเทียบ
(มีในบางรุน่ )
• การแจ้งเตือนผลวินิจฉัยเพือ่ การลงมือปฏิบตั ทิ นั ที
• เชือ่ มต่อเครือ่ งปลายทางด่วนเพือ่ ความรวดเร็วการเปลีย่ นแทนทีท่ ล่ี ดช่วงเวลา
เครือ่ งไม่ทำ� งานให้น้อยลง
• รับรูโ้ ดยอัตโนมัตแิ ละเปลีย่ นอย่างชาญฉลาดตามสัญญาณการรับรูต้ ามวัสดุ

ระดับโลก ตัวรับรูแ้ ละ

ผนั ง สองชัน้ และ
การตรวจหาแผ่ น ที่ข าดหาย

เครือ่ งตรวจหาผนังสองชัน้ และแผ่นทีข่ าดหาย SD230 และเกตเวย์ ET230
ระบบผนังสองชัน้ และการตรวจหาแผ่นทีข่ าดหายของ Prime Controls เป็ นเครือ่ งตรวจหาสอง
เครือ่ งในเครือ่ งเดียวทีใ่ ห้วธิ ที ง่ี า่ ยและวางใจได้เพือ่ ติดตามตรวจสอบฝาเปิดแบบดึงออกทีเ่ คลือ่ น
ผ่านเครือ่ งกด ทีม่ าพร้อมกับการชุดหัวตรวจทีต่ ดิ ตัง้ ในการป้อนเข้าและการแยกออกบนแต่ละ
สายพาน เครือ่ งจะตรวจหาทัง้ แผ่นแบบผนังสองชัน้ และแผ่นทีข่ าดหาย
ชุดเพิม่ เติมล่าสุดส�ำหรับสายการตรวจหาผนังสองชัน้ และแผ่นทีข่ าดหายของ Prime Controls
คือ SD230 ทีโ่ ดดเด่นด้วยขีดความสามารถในการสือ่ สารด้วย EthernetIP เมือ่ จับคูก่ บั ET230
ของ Prime Controls.
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
•
เครือ่ งตรวจหาสองตัวในเครือ่ งเดียว
•
การปรับเทียบด้วยปุม่ กดหรือการควบคุมระยะไกลส�ำหรับการตัง้ ค่าเหมาะสมทีส่ ดุ และ
การติดตัง้ ทีร่ วดเร็ว
•
ไมโครโพรเซสเซอร์สำ� หรับผลลัพธ์และความไว้วางใจการวัดค่าทีด่ กี ว่า
•
การรับรูไ้ วต่ออะลูมเิ นียมและเหล็ก
•
หน้าจอดิจทิ ลั
•
แยกข้อความการวินิจฉัยข้อผิดพลาดทีร่ วดเร็ว

เครือ่ ง ET230 เชือ่ มต่อเครือ่ ง SD230 ด้วยระบบ อุปกรณ์พแี อลซี [3}ผ่านการใช้งาน
EthernetIP ทีใ่ ห้ผคู้ วบคุมเครือ่ งจักรในโรงงานมีความสามารถทีจ่ ะปรับเทียบและสังการตั
่
วรับ
รูไ้ ด้จากระยะไกล นอกจากนัน้ แล้ว เกตเวย์ยงั จะท�ำให้สามารถท�ำการรายงานพิเศษได้อกี ด้วย
เช่น สถานะของปริมาณทีผ่ ลิตได้ รูปโครงร่างของผนัง การอ่านค่าทีว่ ดั ได้เดีย๋ วนัน้ สภาวะผิด
พลาดกับเครือ่ งมือแก้ปญั หาอืน่
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
•
เกตเวย์เดียวเท่านัน้ ต่อเครือ่ งกดทีต่ อ้ งการ
•
ET230 เชือ่ มต่อ SD230 ด้วยระบบพีแอลซี
•
การเข้าถึง EthernetIP
•
ความสามารถทีจ่ ะปรับเทียบและสังการตั
่
วรับรูจ้ ากระยะไกล
•
โดดเด่นด้วยการรายงานพิเศษและเครือ่ งมือแก้ปญั หา
•
ความปลอดภัยโครงข่ายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาด้วยความเสีย่ งทีต่ ่ำ� ของแสงแฟลช ARC โดย
การลดจ�ำนวนครัง้ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านจะเข้าตูค้ วบคุม

การควบคุ ม

ส� ำ หรับ
ผู้ ผ ลิต กระป๋ อง

การตรวจหาฝาสองชัน้
เครือ่ งตรวจหาความหนาด้วยแม่เหล็ก DS71
เครือ่ งตรวจหาความหนาด้วยแม่เหล็ก DS71 การใช้ประโยชน์อย่างพิเศษเฉพาะของแม่เหล็ก
ด้านนอกโดยท�ำหน้าทีเ่ ป็ นสัญญาณการท�ำงานเพือ่ วัดความหนาของโลหะ – ทีไ่ ด้ออกแบบ
โดยตัง้ ใจส�ำหรับสายพานน�ำส่งแบบแม่เหล็กทีน่ �ำส่งฝาปิดกระป๋องจากกระบวนการหนึ่งสูอ่ กี
กระบวนการหนึ่ง เครือ่ ง DS71 เหมาะส�ำหรับการท�ำงานในพืน้ ทีท่ จ่ี ำ� กัด
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
•
เครือ่ งควบคุมทีเ่ ล็กแต่ทรงพลัง
•
หัวตรวจเดีย่ วแบบไม่สมั ผัส
•
การรับรูไ้ วต่อเหล็กและแผ่นสังกะสี
•
ตรวจหาช่วงความหนา 0.050 มม. ถึง 2.54 มม. (0.002 นิ้ว ถึง 0.100 นิ้ว)

เครือ่ งตรวจหาฝาสองชัน้ SD222
SD222 เอนกประสงค์ของ Prime Controls เป็ นเครือ่ งตรวจหาแบบสองช่องทางและท�ำงาน
หลายหน้าทีท่ ใ่ี ช้สำ� หรับตรวจหาฝาสองชัน้ ในเครือ่ งกดฝาเปิดแบบดึงออกหรือในรอบหมุนทีส่ งู
ของการกลับด้านของการม้วน ด้วยเครือ่ งตรวจหาสองตัวในหนึ่งชุดรวม เครือ่ ง SD222 สามารถ
ใช้กบั สายพานสองทางทีแ่ ตกต่างกันหรือติดตามตรวจสอบสองต�ำแหน่งบนสายพานเดียว
นอกจากนี้ยงั มีรนุ่ ช่องทางเดียวให้เลือกเช่นกัน
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
•
เครือ่ งตรวจหาสองตัวในเครือ่ งเดียว
•
ตรวจสอบ 900 จุดปิดต่อนาที
•
การรับรูไ้ วต่อเหล็กและอลูมเิ นียม
•
ส�ำหรับแผ่นเดียวทีม่ คี วามหนาตัง้ แต่ 0.05 มม. ถึง 1.016 มม. (0.002 นิ้ว ถึง 0.040 นิ้ว)
•
การปรับเทียบโดยกดปุม่ ครัง้ เดียว
•
ระบบตรวจหาต�ำแหน่งทีง่ า่ ยดาย

คุ ณ สามารถ ไว้ ว าง ใจเร

การตรวจหารอยรัวด้
่ วยอากาศ
ระบบการตรวจหารอยรัวที
่ แ่ จ้งเตือนการทดสอบ MD30
ทางเลือกทีฉ่ ลาดกว่าในการจัดการ
๋ องแบบสามชิน้
การทดสอบรอยรัวของกระป
่
๋ องแบบสามชิน้
ออกแบบและสร้างเป็ นพิเศษเพือ่ ยกระดับการพัฒนาเครือ่ งทดสอบรอยรัวกระป
่
ของ Borden ด้วยเทคโนโลยี ล่าสุด ตัวแจ้งเตือนการทดสอบ MD30 แทนทีก่ ารควบคุมรุน่ ก่อน
หน้าอย่าง Hyde Park MD2, MD3 และระบบ MD20
ตัวแจ้งเตือนการทดสอบ MD30 คาดการณ์และแจ้งเตือนเครือ่ งผลิตกระป๋องแบบสามชิน้ เกีย่ ว
กับรอยรัวในการปิ
่
ดทีห่ ลีกเลีย่ งได้ ท�ำให้ผใู้ ช้งานมีโอกาสในการเปลีย่ นแปลงตารางงานโดยไม่
ต้องหยุดกระบวนการผลิตและหลีกเลีย่ งช่วงเวลาเครือ่ งไม่ทำ� งานทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในท้ายทีส่ ดุ

ราใ ห้ พ าคุ ณ ไ ป สู่ อนาคต

ระบบประกอบด้วยตัวแปรสัญญาณแรงดันแบบสัมบูรณ์ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้
กับเครือ่ งจักร (HMI) และเครือ่ งควบคุมรุน่ MD30
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
•
การท�ำงานร่วมอย่างง่ายดายกับเครือ่ งทดสอบและการควบคุมสายการผลิต
•
ข้อมูลแบบทันทีของระบบ HMI แสดงบนหน้าจอสัมผัส ท�ำให้สามารถท�ำการเปลีย่ นได้
รวดเร็ว
•
การติดตามตรวจสอบและการแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
•
การติดตามตรวจสอบความดันในการทดสอบ
•
วัดค่ารอยรัวสั
่ มบูรณ์เป็ นค่า PSI กับเครือ่ งแปรสัญญาณดิจทิ ลั ใหม่
•
ให้การจัดการเอกสารในการเปรียบเทียบรอยรัวแบบชุ
่
ดต่อชุด เครือ่ งต่อเครือ่ ง สายการ
ผลิตต่อสายการผลิต และระบบต่อระบบ
•
การเชือ่ มต่อ Ethernet
•
แสดงผลปฏิเสธ/เก็บ, ปฏิเสธ/เก็บล่าสุด, ปฏิเสธ/เก็บเฉลีย่ และอืน่ ๆ อีกมาก
•
จอแสดงผลแบบทันทีของการเก็บจากการทดสอบทัง้ หมดหรือการเก็บเดีย่ ว
•
ตัวควบคุมการป้อนกระป๋อง หยุด ไม่มกี ระป๋อง ไม่มอี ากาศ การติดตามตรวจสอบความ
ดันในการทดสอบ หยุดการทดสอบและการปฏิเสธของกลไก
•
การผสานพีแอลซีทง่ี า่ ยดาย
•
ระบบท�ำงานเองส�ำหรับเครือ่ งทดสอบอากาศ

การตรวจหารอยรัว่ ด้ ว ย
อากาศ

การตรวจรอยรัว่ ด้ ว ยแสง

เครือ่ งแปรสัญญาณรอยรัว่ TD5P

ตัวรับรูห้ วั ส่องแสง LH200 และ แสงแฟลชแอลอีดี SL100

เล็กแต่ทรงพลัง เครือ่ งแปรสัญญาณรอยรัว่ TD5P เป็ นหัวใจของเครือ่ งทดสอบรอยรัวที
่ ก่ ระป๋อง
แบบสามชิน้ หากปราศจากเครือ่ งนี้เครือ่ งทดสอบด้วยอากาศจะไม่ทำ� งาน เครือ่ ง TD5P สามารถ
เทียบได้กบั การควบคุมเครือ่ งทดสอบรอยรัว่ Hyde Park รุน่ MD20 และตัวแปลงความดันอากาศ
รุน่ PS7, PS8, PS10 และ PS12 ทีไ่ ม่ตอ่ เนื่องกัน

ส�ำหรับการตรวจหารอยรัวที
่ แ่ ม่นย�ำด้วยแสง Prime Controls เสนอนวัตกรรมล่าสุดส�ำหรับการ

คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
๋ องแบบสามชิน้
•
หัวใจส�ำคัญของเครือ่ งทดสอบรอยรัวของกระป
่
•
ออกแบบและผลิตตามคุณลักษณะของเครือ่ งดังเดิ
้ มอย่าง TD5
•
ใช้ได้กบั ROHS
•
รวมถึงการรับประกัน 2 ปี
•
ผ่านการทดสอบนับล้านรอบโดยไม่มขี อ้ บ่งชีข้ องความล้าหรือการท�ำงานผิดพลาด

คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:

ตรวจหารูรวในฝาเปิ
ั่
ดแบบดึงออกในเครือ่ งกด เครือ่ ง SL100 แสงแฟลชแอลอีดแี บบอินฟาเรดที่
มีความเข้มข้นสูง จับคูก่ บั ตัวรับรูห้ วั ส่องแสง LH200 ทีใ่ ห้ผลดีกว่าข้อก�ำหนดของอุตสาหกรรม
โดยการตรวจหารูรวที
ั ่ ม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 ไมครอนหรือเล็กกว่านัน้

•

เทคโนโลยีล้ำ� สมัยส�ำหรับชุดทีว่ างใจได้และเสถียร

•

ชุดเก็บในตัว ไม่มที ป่ี ิดทีเ่ ทอะทะ

•

ตรวจหารูรวขนาด
ั่
5 ไมครอนและเล็กกว่าทัวทั
่ ง้ ฝา

•

อายุการใช้งานของแสงกว่า 6 ปีในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง

•

ข้อมูลการวินิจฉัยส�ำหรับความเข้าใจลึกซึง้ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในการปฏิบตั งิ าน

•

ระยะเวลารอล่วงหน้าทีส่ นั ้ ท�ำให้แน่ใจในความพร้อมสูงสุดในการใช้งาน

คุ ณ ภ า พ ของเรา ว างใจไ ด้

การตรวจรอยรัวด้
่ วย
หลอดไฟแอลอีดี TL102A

หัวส่องแสง LT20

รักสิง่ แวดล้อมด้วย IllumiLED TL102A และน�ำเครือ่ งทดสอบด้วยแสงของคุณไปสู่
ความทันสมัย ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีแอลอีดี TL102A เป็ นการยกระดับหลอดไฟ
แอลอีดสี ำ� หรับเครือ่ งทดสอบแสงตัวกระป๋องรุน่ Stolle Randolph LT โดยการแทนที่
หลอดไฟฮาโลเจน เครือ่ ง TL102A ได้รบั การออกแบบเชือ่ มโยงกับเครือ่ งจักร Stolle ด้วย
เหตุจากค�ำติชมของลูกค้าทีต่ อ้ งการแหล่งก�ำเนิดแสงทีค่ มุ้ ค่าใช้จา่ ยยิง่ ขึน้ ส�ำหรับเครือ่ ง
ทดสอบด้วยแสง
คุณลักษณะและคุณประโยชน์สำ� คัญรวมถึง:
• อายุการใช้งานทีน่ านขึน้ และการใช้พลังงานทีล่ ดลง
• การกระจายความร้อนได้รบั การพัฒนา
• การประหยัดต้นทุนได้มากเมือ่ เวลาผ่านไป
• อายุการใช้งานทีป่ ระมาณการไว้ 50,000 ชม. เทียบกับ 2,000 ชม. ของหลอดไฟ
ฮาโลเจน
• ลดจ�ำนวนการเปลีย่ นทีเ่ กินจ�ำเป็ น: หกปี เทียบกับ ทุกสามเดือนด้วยหลอดไฟฮา
โลเจน
• ได้ลดค่าช่วงเวลาเครือ่ งไม่ทำ� งานและค่าแรงในการเปลีย่ นไฟทีไ่ ม่อยูใ่ นแผน
• ได้เพิม่ ความปลอดภัยของตัวเครือ่ งและผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยอุณหภูมหิ ลอดไฟทีต่ ่ำ�
กว่า
• รวมถึงหลอดไฟแอลอีดี 6 หรือ 8 หลอดเพือ่ การครอบคลุมกระป๋องเต็มใบ

ใช้เพือ่ ตรวจหารอยรัวหรื
่ อรูในตัวกระป๋อง LT20 เป็ นหัวส่องแสงส�ำหรับเครือ่ งทดสอบ
กระป๋องแบบความเร็วสูงทีอ่ อกแบบมาพิเศษส�ำหรับเครือ่ งตรวจสอบกระป๋อง รุน่ LT
ของเครือ่ ง Stolle เครือ่ งทดสอบกระป๋องด้วยแสง Stolle จะตรวจหารูรวที
ั ่ ม่ ขี นาดเล็ก
0.05 มม. (0.002 นิ้ว) ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 2,400 กระป๋องต่อนาที ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั รุน่ ของ
เครือ่ งตรวจสอบด้วยแสงและขนาดของกระป๋อง เครือ่ งตรวจหารอยรัวที
่ ว่ างใจได้และ
คุณภาพสูงนี้มเี ทคโนโลยีตดิ พืน้ ผิวล่าสุด และโดดเด่นด้วยปริมาณวัสดุทใ่ี ส่เข้า ปริมาณ
ทีผ่ ลิตได้ และการเชือ่ มต่อเหมือนในรุน่ ก่อนหน้าอย่าง LT19 ใครก็ตามทีม่ คี วามกังวล
ในเรือ่ งคุณภาพ จะต้องการท�ำให้แน่ใจได้มากขึน้ ได้ดว้ ยแถวหัวส่องแสง LT20 บน
เครือ่ งทดสอบรอยรัวของตน
่

ทั ว่ โลก

ส�ำนักงานใหญ่

2Prime Controls, Inc.
4528 Gateway Circle
Dayton, OH 45440-1712
USA
โทร: 937.435.8659
โทรฟรี: 866.435.8659(ใน สหรัฐอเมริกา)
หมายเลขสากล: +1.937.435.8659
โทรสาร: 937-435-2091
อีเมล: vip@primecontrols.com
WWW.PRIMECONTROLS.COM

การตรวจหาแผ่นสองชัน้

การตรวจหาผนังสองชัน้ และการตรวจหาแผ่นที่
ขาดหาย

การตรวจหารอยรัว่

ตัวรับรูแ้ ผ่นสองชัน้ แบบสัมผัสและแบบไม่สมั ผัสของเรา
เป็ นมาตรฐานอุตสาหกรรมส�ำหรับการผลิตกระป๋องและ

เครือ่ งตรวจหาผนังสองชัน้ ของเราและแผ่นทีข่ าดหายของเรา

ไม่วา่ จะเป็ นกระป๋องปิดผนึกแบบสองชิน้ หรือสามชิน้ หรือ
ตัวกระป๋อง ตัวรับรูต้ รวจหารอยรัวในสายการผลิ
่
ตและเครือ่ ง

การปิดผนึก

สามารถพบได้ทวโลกในเครื
ั่
อ่ งกดฝาเปิดแบบดึงออกชนิด

ควบคุม จะท�ำให้แน่ใจว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพและ

ความเร็วสูงส่วนใหญ่

ปราศจากรอยรัว่

