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DS60 ทีโ่ดดเดน่ของ Prime Controls ตระกลูเครือ่งตรวจหำแผน่สองชัน้แบบหวัตรวจ

เดีย่วมมีำกมำยทีเ่สนอใหใ้นชดุรวมขนำดเลก็ กำรตรวจหำโลหะเหลก็ทีม่ชีว่งควำมหนำ

ตัง้แต่ 0.05 มม. ถงึ 1.5 มม. (0.002 ถงึ 0.060 นิ้ว) ตระกลู DS60 เหมำะส�ำหรบัสถำน

ทีท่ีม่พี ืน้ทีจ่�ำกดั เครือ่งตรวจหำแผน่สองชัน้อนัทรงพลงัทีร่ำคำไมแ่พง

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัทีร่วมถงึ:

• เครือ่งตรวจหำแผน่สองชัน้อนัทรงพลงั แบบชดุรวมขนำดเลก็ 

• ตรวจหำโลหะเหลก็ทีม่ชีว่งควำมหนำตัง้แต่ 0.05 มม. ถงึ 1.5 มม. (0.002 ถงึ 

0.060 นิ้ว)

• สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดลอ้มอุตสำหกรรมทีร่นุแรง

• ไมต่อ้งมตีวัปิดเพิม่เตมิ 

• เหมำะส�ำหรบัสถำนทีท่ีม่พี ืน้ทีจ่�ำกดั 

• กำรปรบัเทยีบดว้ยปุม่กดหรอืตวัควบคมุระยะไกล

• ขดีควำมสำมำรถปรมิำณทีผ่ลติไดเ้พือ่แยกควำมแตกต่ำงระหวำ่งแบบเดีย่ว แบบ

สองชัน้ หรอืไมม่ี

• ปุม่กดและกำรชีบ้อกทีม่องเหน็ไดง้ำ่ยดำย 

DS150 เป็นเครือ่งตรวจหำพืน้ฐำนของ Prime Controls ส�ำหรบัเครือ่งป้อนแผน่ เครือ่งสำมำรถ

ตรวจหำ เหลก็ อะลมูเินียม แผน่สงักะส ีเหลก็กลำ้ไรส้นิม ทองแดง ทองเหลอืง และโลหะอืน่ ๆ 

DS150 ใหร้ะดบัควำมปลอดภยัของกำรปกป้องเครือ่งจำกแผน่สองชัน้ในชดุรวมพืน้ฐำนทีม่รีำคำ

ยอ่มเยำ

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เครือ่งตรวจหำแบบหวัตรวจคูแ่บบไมส่มัผสั

• กำรรบัรูไ้วต่อโลหะทกุชนิด

• กำรตรวจหำในชว่งควำมหนำ 0.05 มม. ถงึ 6.35 มม. (0.002 นิ้ว ถงึ 0.250 นิ้ว) 

หรอืมำกกวำ่

• กำรปรบัเทยีบแบบปุม่กด

• กำรตรวจหำแบบคูด่ว้ยหลำยมำตรวดัโดยไมม่กีำรเปลีย่นแปลงในกำรปรบัเทยีบ 

(มใีนบำงรุน่)

• กำรแจง้เตอืนผลวนิิจฉยัเพือ่กำรลงมอืปฏบิตัทินัที

• เชือ่มต่อเครือ่งปลำยทำงดว่นเพือ่ควำมรวดเรว็กำรเปลีย่นแทนทีท่ีล่ดชว่งเวลำ

เครือ่งไมท่�ำงำนใหน้้อยลง

• รบัรูโ้ดยอตัโนมตัแิละเปลีย่นอยำ่งชำญฉลำดตำมสญัญำณกำรรบัรูต้ำมวสัดุ

กำรตรวจหำแผน่สองชัน้
DS150 เครือ่งตรวจหำแบบหวัตรวจคู่เครือ่งตรวจหำแบบหวัตรวจเดีย่ว DS60

ระดบัโลก ตวัรบัรูแ้ละ 



ผนังสองชัน้ และ 

กำรตรวจหำแผ่นที่ขำดหำย
เครือ่งตรวจหำผนงัสองชัน้และแผน่ทีข่ำดหำย SD230 และเกตเวย ์ET230ตวัรบัรูห้วัสอ่งแสง LH200 และ แสงแฟลชแอลอดี ีSL100

ส�ำหรับ

ผู้ผลิตกระป๋อง

เครือ่ง ET230 เชือ่มต่อเครือ่ง SD230 ดว้ยระบบ อุปกรณ์พแีอลซ ี[3}ผำ่นกำรใชง้ำน 

EthernetIP ทีใ่หผู้ค้วบคมุเครือ่งจกัรในโรงงำนมคีวำมสำมำรถทีจ่ะปรบัเทยีบและสัง่กำรตวัรบั

รูไ้ดจ้ำกระยะไกล นอกจำกนัน้แลว้ เกตเวยย์งัจะท�ำใหส้ำมำรถท�ำกำรรำยงำนพเิศษไดอ้กีดว้ย 

เชน่ สถำนะของปรมิำณทีผ่ลติได ้รปูโครงรำ่งของผนงั กำรอ่ำนคำ่ทีว่ดัไดเ้ดีย๋วนัน้ สภำวะผดิ

พลำดกบัเครือ่งมอืแกป้ญัหำอืน่

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เกตเวยเ์ดยีวเทำ่นัน้ต่อเครือ่งกดทีต่อ้งกำร

• ET230 เชือ่มต่อ SD230 ดว้ยระบบพแีอลซี

• กำรเขำ้ถงึ EthernetIP 

• ควำมสำมำรถทีจ่ะปรบัเทยีบและสัง่กำรตวัรบัรูจ้ำกระยะไกล

• โดดเดน่ดว้ยกำรรำยงำนพเิศษและเครือ่งมอืแกป้ญัหำ 

• ควำมปลอดภยัโครงขำ่ยทีไ่ดร้บักำรพฒันำดว้ยควำมเสีย่งทีต่�่ำของแสงแฟลช ARC โดย

กำรลดจ�ำนวนครัง้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนจะเขำ้ตูค้วบคมุ 

ระบบผนงัสองชัน้และกำรตรวจหำแผน่ทีข่ำดหำยของ Prime Controls เป็นเครือ่งตรวจหำสอง

เครือ่งในเครือ่งเดยีวทีใ่หว้ธิทีีง่ำ่ยและวำงใจไดเ้พือ่ตดิตำมตรวจสอบฝำเปิดแบบดงึออกทีเ่คลือ่น

ผำ่นเครือ่งกด ทีม่ำพรอ้มกบักำรชดุหวัตรวจทีต่ดิตัง้ในกำรป้อนเขำ้และกำรแยกออกบนแต่ละ

สำยพำน เครือ่งจะตรวจหำทัง้แผน่แบบผนงัสองชัน้และแผน่ทีข่ำดหำย 

ชดุเพิม่เตมิลำ่สดุส�ำหรบัสำยกำรตรวจหำผนงัสองชัน้และแผน่ทีข่ำดหำยของ Prime Controls 

คอื SD230 ทีโ่ดดเดน่ดว้ยขดีควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรดว้ย EthernetIP เมือ่จบัคูก่บั ET230 

ของ Prime Controls. 

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เครือ่งตรวจหำสองตวัในเครือ่งเดยีว

• กำรปรบัเทยีบดว้ยปุม่กดหรอืกำรควบคมุระยะไกลส�ำหรบักำรตัง้คำ่เหมำะสมทีส่ดุและ

กำรตดิตัง้ทีร่วดเรว็

• ไมโครโพรเซสเซอรส์�ำหรบัผลลพัธแ์ละควำมไวว้ำงใจกำรวดัคำ่ทีด่กีวำ่

• กำรรบัรูไ้วต่ออะลมูเินียมและเหลก็ 

• หน้ำจอดจิทิลั

• แยกขอ้ควำมกำรวนิิจฉยัขอ้ผดิพลำดทีร่วดเรว็

กำรควบคุม 



เครือ่งตรวจหำควำมหนำดว้ยแมเ่หลก็ DS71 กำรใชป้ระโยชน์อยำ่งพเิศษเฉพำะของแมเ่หลก็

ดำ้นนอกโดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นสญัญำณกำรท�ำงำนเพือ่วดัควำมหนำของโลหะ – ทีไ่ดอ้อกแบบ

โดยตัง้ใจส�ำหรบัสำยพำนน�ำสง่แบบแมเ่หลก็ทีน่�ำสง่ฝำปิดกระป๋องจำกกระบวนกำรหนึ่งสูอ่กี

กระบวนกำรหน่ึง เครือ่ง DS71 เหมำะส�ำหรบักำรท�ำงำนในพืน้ทีท่ีจ่�ำกดั 

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เครือ่งควบคมุทีเ่ลก็แต่ทรงพลงั

• หวัตรวจเดีย่วแบบไมส่มัผสั

• กำรรบัรูไ้วต่อเหลก็และแผน่สงักะส ี

• ตรวจหำชว่งควำมหนำ 0.050 มม. ถงึ 2.54 มม. (0.002 นิ้ว ถงึ 0.100 นิ้ว)

SD222 เอนกประสงคข์อง Prime Controls เป็นเครือ่งตรวจหำแบบสองชอ่งทำงและท�ำงำน

หลำยหน้ำทีท่ีใ่ชส้�ำหรบัตรวจหำฝำสองชัน้ในเครือ่งกดฝำเปิดแบบดงึออกหรอืในรอบหมนุทีส่งู

ของกำรกลบัดำ้นของกำรมว้น ดว้ยเครือ่งตรวจหำสองตวัในหน่ึงชดุรวม เครือ่ง SD222 สำมำรถ

ใชก้บัสำยพำนสองทำงทีแ่ตกต่ำงกนัหรอืตดิตำมตรวจสอบสองต�ำแหน่งบนสำยพำนเดยีว 

นอกจำกน้ียงัมรีุน่ชอ่งทำงเดยีวใหเ้ลอืกเชน่กนั

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เครือ่งตรวจหำสองตวัในเครือ่งเดยีว

• ตรวจสอบ 900 จดุปิดต่อนำที

• กำรรบัรูไ้วต่อเหลก็และอลมูเินียม

• ส�ำหรบัแผน่เดยีวทีม่คีวำมหนำตัง้แต่ 0.05 มม. ถงึ 1.016 มม. (0.002 นิ้ว ถงึ 0.040 นิ้ว)

• กำรปรบัเทยีบโดยกดปุม่ครัง้เดยีว

• ระบบตรวจหำต�ำแหน่งทีง่ำ่ยดำย 

กำรตรวจหำฝำสองชัน้
เครือ่งตรวจหำควำมหนำดว้ยแมเ่หลก็ DS71 เครือ่งตรวจหำฝำสองชัน้ SD222

คุณ  สำมำรถ  ไว้ว ำ ง ใ จ เ ร ำ ให้พำคุณไปสู่  อนำคต



กำรตรวจหำรอยรัว่ดว้ยอำกำศ
 ระบบกำรตรวจหำรอยรัว่ทีแ่จง้เตอืนกำรทดสอบ MD30 

คุณ  สำมำรถ  ไว้ว ำ ง ใ จ เ ร ำ ให้พำคุณไปสู่  อนำคต

ทำงเลอืกทีฉ่ลำดกวำ่ในกำรจดักำร

กำรทดสอบรอยรัว่ของกระป๋องแบบสำมชิน้ 

ออกแบบและสรำ้งเป็นพเิศษเพือ่ยกระดบักำรพฒันำเครือ่งทดสอบรอยรัว่กระป๋องแบบสำมชิน้

ของ Borden ดว้ยเทคโนโลย ีลำ่สดุ ตวัแจง้เตอืนกำรทดสอบ MD30 แทนทีก่ำรควบคมุรุน่ก่อน

หน้ำอยำ่ง Hyde Park MD2, MD3 และระบบ MD20 

ตวัแจง้เตอืนกำรทดสอบ MD30 คำดกำรณ์และแจง้เตอืนเครือ่งผลติกระป๋องแบบสำมชิน้เกีย่ว

กบัรอยรัว่ในกำรปิดทีห่ลกีเลีย่งได ้ท�ำใหผู้ใ้ชง้ำนมโีอกำสในกำรเปลีย่นแปลงตำรำงงำนโดยไม่

ตอ้งหยดุกระบวนกำรผลติและหลกีเลีย่งชว่งเวลำเครือ่งไมท่�ำงำนทีม่คีำ่ใชจ้ำ่ยในทำ้ยทีส่ดุ

ระบบประกอบดว้ยตวัแปรสญัญำณแรงดนัแบบสมับรูณ์ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดิต่อระหวำ่งผูใ้ช้

กบัเครือ่งจกัร (HMI) และเครือ่งควบคมุรุน่ MD30 

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• กำรท�ำงำนรว่มอยำ่งงำ่ยดำยกบัเครือ่งทดสอบและกำรควบคมุสำยกำรผลติ

• ขอ้มลูแบบทนัทขีองระบบ HMI แสดงบนหน้ำจอสมัผสั ท�ำใหส้ำมำรถท�ำกำรเปลีย่นได้

รวดเรว็

• กำรตดิตำมตรวจสอบและกำรแจง้เตอืนควำมสมบรูณ์ของกำรปิดผนึก

• กำรตดิตำมตรวจสอบควำมดนัในกำรทดสอบ

• วดัคำ่รอยรัว่สมับรูณ์เป็นคำ่ PSI กบัเครือ่งแปรสญัญำณดจิทิลัใหม่

• ใหก้ำรจดักำรเอกสำรในกำรเปรยีบเทยีบรอยรัว่แบบชดุต่อชดุ เครือ่งต่อเครือ่ง สำยกำร

ผลติต่อสำยกำรผลติ และระบบต่อระบบ

• กำรเชือ่มต่อ Ethernet

• แสดงผลปฏเิสธ/เกบ็, ปฏเิสธ/เกบ็ลำ่สดุ, ปฏเิสธ/เกบ็เฉลีย่ และอืน่ ๆ อกีมำก

• จอแสดงผลแบบทนัทขีองกำรเกบ็จำกกำรทดสอบทัง้หมดหรอืกำรเกบ็เดีย่ว

• ตวัควบคมุกำรป้อนกระป๋อง หยดุ ไมม่กีระป๋อง ไมม่อีำกำศ กำรตดิตำมตรวจสอบควำม

ดนัในกำรทดสอบ หยดุกำรทดสอบและกำรปฏเิสธของกลไก 

• กำรผสำนพแีอลซทีีง่ำ่ยดำย

• ระบบท�ำงำนเองส�ำหรบัเครือ่งทดสอบอำกำศ 



เครือ่งแปรสญัญำณรอยรัว่ TD5P ตวัรบัรูห้วัสอ่งแสง LH200 และ แสงแฟลชแอลอดี ีSL100

กำรตรวจหำรอยรัว่ด้วย

อำกำศ
กำรตรวจรอยรัว่ด้วยแสง

คุณภำพของ เ ร ำ  ว ำ ง ใ จ ได ้

เลก็แต่ทรงพลงั เครือ่งแปรสญัญำณรอยรัว่ TD5P เป็นหวัใจของเครือ่งทดสอบรอยรัว่ทีก่ระป๋อง

แบบสำมชิน้ หำกปรำศจำกเครือ่งน้ีเครือ่งทดสอบดว้ยอำกำศจะไมท่�ำงำน เครือ่ง TD5P สำมำรถ

เทยีบไดก้บักำรควบคมุเครือ่งทดสอบรอยรัว่ Hyde Park รุน่ MD20 และตวัแปลงควำมดนัอำกำศ

รุน่ PS7, PS8, PS10 และ PS12 ทีไ่มต่่อเน่ืองกนั 

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• หวัใจส�ำคญัของเครือ่งทดสอบรอยรัว่ของกระป๋องแบบสำมชิน้

• ออกแบบและผลติตำมคณุลกัษณะของเครือ่งดัง้เดมิอยำ่ง TD5

• ใชไ้ดก้บั ROHS

• รวมถงึกำรรบัประกนั 2 ปี 

• ผำ่นกำรทดสอบนบัลำ้นรอบโดยไมม่ขีอ้บง่ชีข้องควำมลำ้หรอืกำรท�ำงำนผดิพลำด

ส�ำหรบักำรตรวจหำรอยรัว่ทีแ่มน่ย�ำดว้ยแสง Prime Controls เสนอนวตักรรมลำ่สดุส�ำหรบักำร

ตรวจหำรรู ัว่ในฝำเปิดแบบดงึออกในเครือ่งกด เครือ่ง SL100 แสงแฟลชแอลอดีแีบบอนิฟำเรดที่

มคีวำมเขม้ขน้สงู จบัคูก่บัตวัรบัรูห้วัสอ่งแสง LH200 ทีใ่หผ้ลดกีวำ่ขอ้ก�ำหนดของอุตสำหกรรม

โดยกำรตรวจหำรรู ัว่ทีม่เีสน้ผำ่นศนูยก์ลำงขนำด 5 ไมครอนหรอืเลก็กวำ่นัน้ 

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• เทคโนโลยลี�้ำสมยัส�ำหรบัชดุทีว่ำงใจไดแ้ละเสถยีร

• ชดุเกบ็ในตวั ไมม่ทีีปิ่ดทีเ่ทอะทะ

• ตรวจหำรรู ัว่ขนำด 5 ไมครอนและเลก็กวำ่ทัว่ทัง้ฝำ

• อำยกุำรใชง้ำนของแสงกวำ่ 6 ปีในกำรปฏบิตังิำนอยำ่งต่อเน่ือง 

• ขอ้มลูกำรวนิิจฉยัส�ำหรบัควำมเขำ้ใจลกึซึง้ทีม่คีณุคำ่ในกำรปฏบิตังิำน

• ระยะเวลำรอลว่งหน้ำทีส่ ัน้ท�ำใหแ้น่ใจในควำมพรอ้มสงูสดุในกำรใชง้ำน

กำรควบคุม 



หวัสอ่งแสง LT20หลอดไฟแอลอดี ีTL102A

กำรตรวจรอยรัว่ดว้ย

ทั ว่  โ ลก

รกัสิง่แวดลอ้มดว้ย IllumiLED TL102A และน�ำเครือ่งทดสอบดว้ยแสงของคณุไปสู่

ควำมทนัสมยั ดว้ยกำรใชง้ำนเทคโนโลยแีอลอดี ีTL102A เป็นกำรยกระดบัหลอดไฟ

แอลอดีสี�ำหรบัเครือ่งทดสอบแสงตวักระป๋องรุน่ Stolle Randolph LT โดยกำรแทนที่

หลอดไฟฮำโลเจน เครือ่ง TL102A ไดร้บักำรออกแบบเชือ่มโยงกบัเครือ่งจกัร Stolle ดว้ย

เหตุจำกค�ำตชิมของลกูคำ้ทีต่อ้งกำรแหลง่ก�ำเนิดแสงทีคุ่ม้คำ่ใชจ้ำ่ยยิง่ขึน้ส�ำหรบัเครือ่ง

ทดสอบดว้ยแสง

คณุลกัษณะและคณุประโยชน์ส�ำคญัรวมถงึ:

• อำยกุำรใชง้ำนทีน่ำนขึน้และกำรใชพ้ลงังำนทีล่ดลง

• กำรกระจำยควำมรอ้นไดร้บักำรพฒันำ

• กำรประหยดัตน้ทนุไดม้ำกเมือ่เวลำผำ่นไป

• อำยกุำรใชง้ำนทีป่ระมำณกำรไว ้50,000 ชม. เทยีบกบั 2,000 ชม. ของหลอดไฟ

ฮำโลเจน

• ลดจ�ำนวนกำรเปลีย่นทีเ่กนิจ�ำเป็น: หกปี เทยีบกบั ทกุสำมเดอืนดว้ยหลอดไฟฮำ

โลเจน

• ไดล้ดคำ่ชว่งเวลำเครือ่งไมท่�ำงำนและคำ่แรงในกำรเปลีย่นไฟทีไ่มอ่ยูใ่นแผน

• ไดเ้พิม่ควำมปลอดภยัของตวัเครือ่งและผูป้ฏบิตังิำนดว้ยอุณหภมูหิลอดไฟทีต่�่ำ

กวำ่

• รวมถงึหลอดไฟแอลอดี ี6 หรอื 8 หลอดเพือ่กำรครอบคลุมกระป๋องเตม็ใบ

ใชเ้พือ่ตรวจหำรอยรัว่หรอืรใูนตวักระป๋อง LT20 เป็นหวัสอ่งแสงส�ำหรบัเครือ่งทดสอบ

กระป๋องแบบควำมเรว็สงูทีอ่อกแบบมำพเิศษส�ำหรบัเครือ่งตรวจสอบกระป๋อง รุน่ LT 

ของเครือ่ง Stolle เครือ่งทดสอบกระป๋องดว้ยแสง Stolle จะตรวจหำรรู ัว่ทีม่ขีนำดเลก็ 

0.05 มม. (0.002 นิ้ว) ดว้ยควำมเรว็สงูสดุที ่2,400 กระป๋องต่อนำท ีซึง่ขึน้อยูก่บัรุน่ของ

เครือ่งตรวจสอบดว้ยแสงและขนำดของกระป๋อง เครือ่งตรวจหำรอยรัว่ทีว่ำงใจไดแ้ละ

คณุภำพสงูน้ีมเีทคโนโลยตีดิพืน้ผวิลำ่สดุ และโดดเดน่ดว้ยปรมิำณวสัดทุีใ่สเ่ขำ้ ปรมิำณ

ทีผ่ลติได ้และกำรเชือ่มต่อเหมอืนในรุน่ก่อนหน้ำอยำ่ง LT19 ใครกต็ำมทีม่คีวำมกงัวล

ในเรือ่งคณุภำพ จะตอ้งกำรท�ำใหแ้น่ใจไดม้ำกขึน้ไดด้ว้ยแถวหวัสอ่งแสง LT20 บน

เครือ่งทดสอบรอยรัว่ของตน



ส�ำนกังำนใหญ่
2Prime Controls, Inc. 

4528 Gateway Circle

 Dayton, OH 45440-1712 

USA

โทร: 937.435.8659

โทรฟร:ี 866.435.8659(ใน สหรฐัอเมรกิำ)

หมำยเลขสำกล: +1.937.435.8659

โทรสำร: 937-435-2091

 อเีมล: vip@primecontrols.com

WWW.PRIMECONTROLS.COM

ส�ำหรบั

กำรตรวจหำแผน่สองชัน้ กำรตรวจหำผนงัสองชัน้และกำรตรวจหำแผน่ที่

ขำดหำย

กำรตรวจหำรอยรัว่

ตวัรบัรูแ้ผน่สองชัน้แบบสมัผสัและแบบไมส่มัผสัของเรำ

เป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมส�ำหรบักำรผลติกระป๋องและ

กำรปิดผนึก

เครือ่งตรวจหำผนงัสองชัน้ของเรำและแผน่ทีข่ำดหำยของเรำ

สำมำรถพบไดท้ัว่โลกในเครือ่งกดฝำเปิดแบบดงึออกชนิด

ควำมเรว็สงูสว่นใหญ่

ไมว่ำ่จะเป็นกระป๋องปิดผนึกแบบสองชิน้หรอืสำมชิน้หรอื

ตวักระป๋อง ตวัรบัรูต้รวจหำรอยรัว่ในสำยกำรผลติและเครือ่ง

ควบคมุ จะท�ำใหแ้น่ใจวำ่จะไดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีณุภำพและ

ปรำศจำกรอยรัว่ 


