HIGHLY SPECIALIZED SYSTEMS
FOR FACTORY AUTOMATION AND QUALITY CONTROL

แคตตาล็ อ กสิ น ค้ า
PRODUCT CATALOG

DOUBLE SHEET CONTROL ● WELD SEAM DETECTION ● THICKNESS MEASURING ● NON-DESTRUCTIVE MATERIAL TESTING

COMPETENCY

Our customers appreciate the decades
of experience in the “Magnetic
Technologies” that have made us an
indispensable partner for the metal
processing industry.

ABOUT US
We develop, produce and distribute highly specialized systems for
factory automation and quality control since 1965. Our sensors and
controllers solve tasks that are not solvable with standard sensors.

ความประทับใจของลูกค้าทีมีต่อประสบการณ์
การทำ�งานด้าน Magnetic Technologies จึง
ทำ�ให้ Roland กลายเป็นคู่ค้าที่ส�ำ คัญสำ�หรับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแม่เหล็ก

MA DE

Our heart beats for quality “Made in Germany”.
Since 1995, our company is certified to ISO 9001.
As owner of a flexible, modern company, we provide our customers
with the certainty that they can count on our expertise and our
presence in the future.
ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำ�ให้
ROLAND ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้านความเชี่ยวชาญที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

Innovations with high customer value are our strength.
Our own developments are always focused on our
core competencies. We use the latest sensor and
communication technologies. Our investments are
above average for the development, so that new
improved products come into being.
ROLAND มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสมรรถนะ มีการใช้เซนเซอร์
รุ่นล่าสุดและมีการติดต่อผ่านทางเทคโนโลยี การลงทุนของ
ROLAND มีมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
กำ�ลังจะเกิดขึ้น

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระจายสินค้าด้วยระบบทีมีความเชี่ยวชาญพิเศษสูง
สำ�หรับโรงงาน Automatic ตั้งแต่ ปี 1965. เซนเซอร์และ คอนโทรล ของ Roland
สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เซนเซอร์ทั่วไปไม่สามารถแก้ไขได้
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CUSTOMER FOCUS

Our sales and service is on site at our customers day by
day. ROLAND Application Laboratory determines the most
secure and safest solution for your new application.
แผนกขายและบริการมีการพบลูกค้าตามบริษัทต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอวัน
ต่อวัน
ห้องแล็ปของ ROLAND มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา เพื่อ
ปกป้องและป้องกันแอพลิเคชั่นใหม่ของคุณ

TECHNOLOGIES

GLOBAL

Our global sales and service network ensures
that we are where our customers are. We speak
their language and give successful advice due
to the high competence of our staff and sales
partners.
จงแน่ใจว่าระบบการขายที่มีเครือข่ายอยู่ทุกแห่งตามที่ลู
กค้าต้องการ ROLAND มีความเข้าใจและพร้อมให้ค�ำ
แนะนำ�กับลูกค้าจากพนักงานและเครือข่ายที่มีควา
มสามารถ

Our core competencies are: Magnetic Flux, Eddy Current and Induction.
With these technologies, we build sensors for very special detection tasks.
We apply latest laser technology where the advantages of optical technology
are required.

Ralf Wilms

Joachim Manz

Marcus Bartle

เทคโนโลยีหลักชอง ROLAND คือ Magnetic Flux, Eddy Current and Induction ซึง่ เป็น
เทคโนโลยีท่ี ROLAND สามารถสร้างเซนเซอร์ทเ่ี หมาะสำ�หรับงานทุกประเภท โดยนำ�มาใช้เพือ
่ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดตามทีเ่ ทคโนโลยีแสงต้องการ

General Sheet Metal Processing

Tube Manufacturing
Automotive Suppliers

Automotive
Home Appliances

O U R

Battery Market

M A R K E T S

Metal Packaging

Tire Industry

Cable & Wire Industry
... and many more, such as:
Metall Fitting Industry,
Lighting, Cabinett & Furniture,
Construction Vehicles, etc

Photovoltaic Industry

Pharma Industry

DOUBle sheet DETEcTION SYSTEMs
► การตรวจสอบความหนาของแผ่นและ ส่งสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบการซ้อนแผ่น
► ป้องกันเครื่องจักรไม่ไห้เกิดความเสียหายจากการชำ�รุดของอุปกรณ์และการสูญเสียจากการผลิต

เซ็นเซอร์แบบสัมผัสด้านเดียว

เซ็นเซอร์แบบไม่ตอ
้ งสัมผัส
แบบสองหัว

การตรวจหาขอบแบบไม่ต้องสัมผัส

แนะนำ�ใช้กับ Robot แยกแผ่น

แนะนำ�ใช้กับสายพานลำ�เรียง

แนะนำ�ใช้กับเครื่องแยกแผ่น

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

เซ็นเซอร์แบบไม่ตอ
้ งสัมผัส ชนิดออพติ
คอลแบบสองหัว

แนะนำ�ใช้กับสายพานลำ�เรียงความเร็วสูง /
ชิ้นงานเล็กมากๆ

R100

R100

A100

I100-S-WI

► ช่วงการวัดอ้างอิงที่หนึ่งแผ่นเสมอ
► นอกจากเหล็กสามารถใช้ตรวจโลหะที่เป็นสเตนเลส

► เวลาที่ใช้ในการวัดขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน
และลักษณะการทำ�งาน โปรดดูคู่มือเพิ่มเติม

Technology

Permanent magnetic

Sensor

T04

TN40S

0.04 ... 1 mm

0.3 ... 3.6 mm

Steel magn. [FE]
Aluminum [NF]

--

--

Stainl. steel aust [NF]

--

--

--

--

Non-metals

Air gap

Technology

Inductive transmission process

Sensor

WI42GS

Meas. range

► เซ็นเซอร์แบบอื่นพร้อมช่วงการวัดของแต่ละรุ่น
สามารถหาได้ในคู่มือ

Meas. range

► ช่วงการวัดของโลหะชนิดอื่นๆ สามารถหาดูได้ในคู่มือ

Steel magn. [FE]

0.15 ... 0.25 (0,4 mm, depending on alloy)

Aluminum [NF]

0.05 ... 0.4 mm

Stainl. steel aust [NF] 0.5 ... 3 mm
Non-metals

--

0

Air gap

Max. 2 mm

Particularity

Sheet is attracted by the sensor

Particularity

Distance to the sheet up to 2 mm possible

Measuring time

15 ms

Measuring time

30 ms

DOUBle sheet DETEcTION SYSTEMs
COMPACT UNITS R100

THE ROLAND PLUS
► จอแสดงผลแบบตัวเลข
► มีช่องสัญญาณออก 3 ช่อง
► มีฟังก์ชั่นสอนเครื่องทำ�งาน

► เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ
► สามารถทำ�การวัดได้ทั้งแบบ ไม่ต้องสัมผัสแบบทั้งสองด้าน หรือแบบสัมผัสเพียงด้านเดียว
► ตอบสนองได้รวดเร็ว
Compact Units R100
1 Sensor channel
1 Program
3 Outputs / 1 Input
Cable length maximum 20 m

Double sheet detection in a blank destacker of a metal sheet printing press (Source: Bauer + Kunzi)

R100

XA100 + AA Eagle Eye

I100

สายพันธุ์

Technology

Eddy Current

Technology

Inductive transmission process

Sensor

AA90X60-453F2S

AA150X100-902F8S

Sensor

S/E34

S/E75

Steel magn. [FE]

0.2 ... 4 mm

0.4 ... 8 mm

Steel magn. [FE]

0.05 ... 1 (1.5) mm

0.1 ... 3 (4) mm

Aluminum [NF]

0.2 ... 4 mm

0.4 ... 8 mm

Aluminum [NF]

0.2 ... 6 mm

3 ... 5 (15) mm

Stainl. steel aust [NF] 0.2 ... 4 mm

0.2 ... 8 mm

Non-metals

--

--

Air gap

5 mm

15 mm

Particularity

Sensor with 20 mA analog output

Measuring time

< 20 ms

Meas. range

R100

Meas. range

R100

Stainl. steel aust [NF] --

--

Non-metals

--

--

Air gap

10 ... 40 mm

30 ... 60 mm

Particularity

Sensor Distance up to 80 mm

Measuring time

18 ... 75 ms

DOUBle sheet DETEcTION SYSTEMs
modular UNITS r1000

THE ROLAND PLUS
► ควบคุมการทำ�งานทั้งระบบด้วย PLC
► สามารถรองรับอินเตอร์เฟส Fieldbus ชัน
้ นำ�ไ
ด้ทง้ั หมด
► มีการวัดแบบไดนามิกและฟังก์ชั่นสอนเครื่อง

► R1000 ระบบรุ่นนี้เหมาะกับงานได้หลากหลาย เพื่อให้ได้งานที่ปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ
► เหมาะที่สุดสำ�หรับการผลิตขึ้นรูปแบบอัดที่เร็วมากๆ
► 9 ใน 10 ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกใช้รุ่น R1000 อยู่

Modular Units R1000
255 Programs
1 to 4 Sensor channels
Parallel interface to the PLC, 9 fieldbus systems
Cable length maximum 50 m
Jumbo Press Line (Source: Müller Weingarten / Schuler)

R1000

UDK20
Electro magnetic
P42AGS

P128GPPS

Steel magn. [FE]

0.2... 4 mm

1... 12 mm

Aluminum [NF]

--

--

Stainl. steel aust [NF] --

--

Non-metals

Meas. range

Technology
Sensor

--

--

Air gap

0 mm

0 mm

Particularity
Measuring time

I20

Technology

Electro magnetic + Inductive

Technology

Eddy Current

Sensor

PW42AGS

Sensor

IS/IE20-30GS

IS/IE42-30GS

Steel magn. [FE]

0.05 ... 4 mm

0.15 ... 8 mm

Aluminum [NF]

0.05 ... 5 (16) mm

0.1 ... 10 (16) mm

Meas. range

E20

R1000

Steel magn. [FE]

0.2 ... 4 mm

Aluminum [NF]

0.2 ... 4 mm

Stainl. steel aust [NF]

0.2 ... 2 mm

Non-metals

--

Meas. range

R1000

Stainl. steel aust [NF] 0.2 ... 5 (16) mm
Non-metals

0.5 ... 10 (16) mm

--

--

Air gap

0 mm

Air gap

40 mm

80 mm

Wall mount enclosure or font panel mounting

Particularity

Wall mount enclosure or font panel mounting

Particularity

Wall mount enclosure or font panel mounting

80 ms (at 4 mm Steel)

Measuring time

80 ms

Measuring time

Starting from 2 ms

Sensor BRACKETS

THE ROLAND PLUS
► มีความยืนหยุ่นสูง
► ทนทาน
► น ำ�หนักเบา

► ที่ใส่ยึดเซ็นเซอร์มีสปริงส ำ�หรับการใช้งานต่างๆ ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงถึงข้อดีของแต่ละรุ่น

SHX 42

SHS42GS

SHS42G-FB

SH42GS

For vertical
destacker

+

+

+

+

For robot loader
and high speed
linear destackers

+

o

o

��

For inclined
sheet stacks

++

o

+

�

Suction delay
time

0.1 s

0.1 s

0.5 s

---

มีความยืดหยุน
่ สูงสุด และ
ความเร่งด้านข้างสูง
ยึดแน่นแข็งแรง (<2g)

ถือแข็งแกร่งบนแผ่นแม้
เนื่องจากถ้วยดูด

เหมาะสำ�หรับ sensor contact ที่
เอียง หรือเคลือ
่ นไหวแบบคลืน
่
เหมาะสำ�หรับการติดในทีแ่ คบ
และต้องระวังเรือ
่ งน้�ำ หนัก

สำ�หรับแผ่นแคบและการใช้
งานที่น้ำ�หนักเป็นสิ่งสำ�คัญ

Notes

Sensor bracket SHX42 (Source: Automotive)

R1000

L20
Laser triangulation
LAAS40(+)

Meas. range

Technology
Sensor

SHX42/*SHX42-DL SHS42GS

SHS42G-FB

SH42GS

Spring loaded sensor bracket with flat suction
cup and lateral clearance. Extreme flexibility.

Spring loaded sensor bracket
with bellow suction cup

Spring loaded sensor
bracket

128 mm

69 mm + Sensor

Spring loaded sensor
bracket with flat suction cup

0.3 ... 15 mm

Suited for: P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS

Aluminum [NF]

0.3 ... 15 mm

Sensor mounting: Thread M42 x 1.5

Stainl. steel aust [NF]

0.3 ... 15 mm

Total height (unloaded)

Steel magn. [FE]

120 mm

114 mm

0.3 ... 15 mm

Spring travel (approx.)

70 mm

26 mm

37 mm

26 mm

Air gap

40 mm Sensor distance

Weight

0.85 kg

1.2 kg

1.2 kg

0.7 kg

Particularity

ALL non-transparent + non-reflecting materials Press. force (at 1/2 spring travel)

Measuring time

10 ms

Non-metals

Ø of suction cup (mm)

approx. 25 N

approx . 48 N

approx. 60 N

approx 48 N

115/105

110 / 85 (SHS42GS-85)

100 / 80 (SHS42G-FB80)

--

weld seam detection systems

THE ROLAND PLUS
► การตรวจจับแนวเชื่อมที่มองไม่เห็น
► มีความน่าเชื่อถือสูงสุดกับการวางต ำ�แหน่งที่ไม่ถูกต้อง
► น ้ำ�หนักเบา

► การตรวจจับต ำ�แหน่งของแนวเชื่อมจากสารเชื่อมด้วยวิธี Eddy Current
► ส ำ�หรับท่อทุกชนิดในกระบวนการผลิตที่จ �ำ เป็นต้องรู้ต ำ�แหน่งของแนวเชื่อมที่แน่นอน
► ส �ำ หรับงานปั้มขึ้นรูปทั่วไปและตัดเพื่อให้ได้ความยาวกับการท ำ�งานกับขดม้วน

การตรวจสอบท่อ รอยเชื่อม
ในแนวยาว

การตรวจสอบท่อที่ใหญ่ๆ รอย การตรวจสอบขดลวด รอย
เชื่อมในแนวยาว
เชื่อมในแนวขวาง

Butt Weld Seam and Butt
การตรวจสอบชิ้นส่วนเล็กๆ
แคบๆ รอยเชื่อมในแนวขวาง Joint detection at Tubes

แนะนำ�สำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์

แนะน �ำ ส �ำ หรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
โลหะ

แนะน �ำ ส ำ�หรับผู้ผลิตชินส่วนปั้มอัดขึ้น
รูป

แนะน ำ�ส �ำ หรับศูนบริการเหล็ก

การตรวจสอบชิ้นส่วนเล็กๆ แคบๆ รอย
เชื่อมในแนวขวาง

SND40 for Tubes

SND40 for Coils

SND8S + NS11

Technology

Flux Leakage and Eddy Current

Technology

Flux Leakage and Eddy Current

Technology

Magnetic flux leakage

Material

All metals [FE and NF]

Material

All metals [FE and NF]

Material

Steel, tinplate

Wall thickness 0.1 ... 12.5 mm

Mat. thickness Depending on material

Wall thickness 0.1 ...

Diameter

Material width

Min. 100 mm

Diameter

50 ... 1000 mm

Rotation speed 1 ... 300 U/min or 0.01 ... 10 m/s

Velocity

0.01 ... 10 m/s

Velocity

0.01 ... 5 m/s

Type of
Weld Seam

Type of
Weld Seam

All weld seams

Type of
Weld Seam

All except laser weld seams

5 ... 1000 mm

All weld seams

weld seam detection systems
► ส่งชิ้นงานตัวอย่างมาที่ห้องทดลองของ Roland ท่านจะได้รับค ำ�แนะน ำ�ว่าควรจะเลือกใช้อุปกรณ์
รุ่นใดให้เหมาะกับงานของท่านมากที่สุด
► เรามีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับงานที่หลากหลายมาก เช่น ด้านยานยนต์/ ด้านบรรจุภัณฑ์โลหะ/
ด้านรถบรรทุกก่อสร้าง/ ด้านศูนย์บริการเหล็ก/ ด้านเฟอร์นิเจอร์เหล็ก/ ด้านการแสงสว่าง ...

Tube bending machine with automatic loader (Source: Lang Tube Tec)

XA100 + NS9N-AAD-SC

UFD40

Technology

Eddy Current

Technology

Eddy Current

Material

All metals (FE and NF)

Material

All metals

Mat. thickness

0.5 ... 4 mm

Wall thickness Up to solid material

Material width

5 ... 30 mm

Diameter

1 ... 90 mm

Velocity

Max. 5 m/s

Velocity

0.01 ... 10 m/s

Type of
Weld Seam

All

Type of
Weld Seam

All

We are also specialized in:
Butt Weld Seam and Butt Joint detection at sheets
มีความชำ�นาญด้าน
การตรวจสอบการเชือ่ มต่อชนตะเข็บและรอยต่อชนทีแ่ ผ่นงาน
► Recommendation for equipment of surface finishing and coating
แนะนำ�สำ�หรับอุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสที่มันเงาและเคลือบเงาการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลที่
ลอดเกลียวและสายเคเบิ้ล
Cable connections at strands and cables
► Recommendation for cable production
ขอแนะนำ�ว่าเหมาะสำ�หรับการผลิตสายเคเบิ้ล

LASER THICKNESS MEASURING SYSTEMS

THE ROLAND PLUS
► การท ำ�เกจความหนาตามแนวขวาง
► รางวิ่งติดตั้งในระบบ
► มีการสอบเทียบแบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ

► การวัดต่อเนื่องขอโลหะเหล็กและที่ไม่ใช่เหล็กด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง• ส �ำ หรับท่อทุก
ชนิดในกระบวนการผลิตที่จ ำ�เป็นต้องรู้ต �ำ แหน่งของแนวเชื่อมที่แน่นอน
► ส ำ�หรับการผลิตแผ่นปั้มขึ้นรูป การผลิตแบบตัด การผลิตตัดตามขนาดความยาว การผลิตแบบ
เฉือนตัดม้วนกระดาษและเครื่องจักรในขบวนการผลิตแบบม้วนขดอื่นๆ
► เซ็นเซอร์แบบไม่ต้องสัมผัส บนพื้นฐานของเลเซอร์

Single Side Measuring
sensors

C-Frame
non-contact

With Traversing
Unit

Longitudinal slitting line (Source: Kohler Maschinenbau)

LTM-ECO

LTM-BASE

LTM-SMART / LTM-MAXI / LTM-ULTRA

Technology

Laser triangulation (static)

Technology

Laser triangulation (static)

Technology

Lasertriangulation (static & dynamic) + multi color confocal method (LTM-ULTRA)

Material

All metals

Material

All metals

Material

All metals, all materials (LTM-ULTRA)

Measuring range

0.2 ... 15mm

Measuring range

0,05 ... 8mm

Measuring range

0.015 ... 8mm / 0.05 ... 8mm / 0.01 ... 3mm

Resolution

1µm

Resolution

0,1µm

Resolution

0.1µm

Accuracy

+/- 6µm

Accuracy

+/- 1,0µm

Accuracy

+/- 0.5µm bzw. +/- 1.0µm (LTM-SMART) , +/- 1.0µm (LTM-MAXI), 0.25µm (LTM-ULTRA)

Traversing area

-- (Static measurement)

Traversing area

-- (Static measurement)

Traversing area

150/300/450mm (LTM-SMART + LTM-ULTRA) 150/300/450/600/800/1000mm (LTM-MAXI)

Integrated guiding

--

Integrated guiding

Integriert

Integrated guiding

No, required by the ambient installation

Autom. inline calibr.

Yes

Autom. inline calibr.

Yes

Autom. inline calibr.

Yes

Non destructive material testing
STEEl cORD INSPECTION

THE ROLAND PLUS
► สะดวกต่อการรวบรวมในการตัดสาย
► การตรวจสอบทีค
่ วามเร็วในการผลิตทีเ่ ต็มรูปแบบ
► แสดงตำ�แหน่งทีผ
่ ด
ิ พลาดอย่างแม่นยำ�

► การควบคุมระยะของการตัดในสายพานและการประกบกันในการผลิตยาง โดยมีการตรวจสอบ
ความผิดพลาดและคุณภาพสินค้าอย่างละเอียด
► การมาบรรจบกันสามารถทำ�ได้ 100% ของความกว้างขอสายพาน และเป็นการจัดเรียงของเซนเซอร์
มาถึง 24 ตัว
► ตำ�แหน่งความผิดพลาดที่แม่นยำ�
SIS G3

Additional components

● การทดสอบแบบไม่ท�ำ ลายของสายพานสาย
เหล็กในเวลาจริง
● สำ�หรับ LTR, TBR, PCR และยางรถบรรทุก
● ตำ�แหน่งความผิดพลาดทีแ่ ม่นย

● SIS-VISION-BOX Switch cabinet
up to 24 sensor modules
● SIS-ACU Angle Control Unit, full
automatic adjustable sensor bracket
● SIS-Calibrator Functional test

SIS VISION, The Magic Eye
Technology

Magnet inductive

Width

50 ... 4800mm cord belt (others by request)

Inspection width

1440mm (at 24 sensors)

Belt thickness

1 ... 10mm (others by request)

Wire Ø

0.5 ... 8mm (others by request)

Wire angle

15° ... 90°

Sensors

1 - 24

Velocity

0.5 ... 100m/min

The SIS VISION system consists of sensors, the
corresponding hardware, software and a touchscreen. By selecting the number of sensors and
arranging them optimally and simply in the
customer‘s system, the entire cord width can be
reliably monitored online and at full production
speed.
With the new technology, the wire distances as well
as the wire position and wire density (EPDM = „Ends
Per Decimeter“) are reliably evaluated.

Steel Cord Inspection System (Source: ROLAND ELECTRONIC)

SIS-ACU

SIS-Calibrator

Technology

Technology

Magnet inductive

Mechanical

Simplified integration of Steel Cord Inspection
System in breaker lines.
Full automatic adjustable sensor bracket.
Intuitive mounting for integrators - no special
machinery required.

Function test of the sensors

Turn-key solution, configuration and
setup via SIS VISION

detected sensor.

Checking the uniform signal amplification
of each sensor
A predefined bug is sent to each

Wide range adjustable ± 75°

Temperature

0° - 50°C (32° - 122°F)

Particularity

Suited for

Steel Cord Belt, only 90°

No PLC necessary

Non destructive material testing
Eddy Current INSPECTION SYSTEMS

THE ROLAND PLUS
► มีรป
ู แบบการเชีอมต่อกับผูใ้ ช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
► การเชือ
่ มต่อกับ PLC สำ�เร็จรูป
► ROLAND ดูแลและสนับสนุน
การประยุกต์หอ
้ งปฏิบต
ั ก
ิ าร

► การตรวจสอบของจุดบกพร่อง รอยแตก หลุม รอยเจาะ ช่อง การสะดุดของการเชื่อม จุดของการ
เชื่อม การเชื่อมต่อสายเคเบิล การเปลี่ยนแปลงของโลหะผสมอัลลอยจากกระแสไหลวน
► สำ�หรับการตรวจสอบของบาร์กึ่งสำ�เร็จรูป ท่อ สายไฟ สายเคเบิ้ลเกิดขึ้นโดยตรงภายใน สายการ
ผลิต

Crack test of automotive components (Source: König Metall)

UFD40

ECT40

Sensors

Technology

Eddy Current

Technology

Eddy Current

Frequency range

0.8 ... 800 kHz in steps

Frequency range

1 ... 2000 kHz stepless

Measuring channels

1 diff. or 2 diff.

Measuring channels

2 diff. or 1 diff + 1 absolute

Operating unit

External PC

Operating unit

Integrated PC 21” or external PC

Encircling coil
sensors with
fixed diameter

Diameter

5 / 13 / 20 / 40 / 60 mm

Encircling coil
sensors with
exchange coil

Diameter

1-15 mm in steps of 1 mm
16-90 mm in steps of 2 mm

Option

Premagnetization

Encoder input

No

Encoder input

Yes

Product velocity

0.6 ... 600 m/min

Product velocity

0 ... 600 m/min

Segment coils

In preparation

Fault classification

No

Fault classification

Yes

Sensor probes

Track width

Quality protocolling

No

Quality protocolling

Yes, acc. to SEP 1925/1927, EN 10246-2/-3

1.6 ... 16 mm

Non destructive material testing
WELD SEAM GEOMETRy INSPECTION

THE ROLAND PLUS
► Double-Sided 3D scanning
► Maintenance free and flexible
► Secure quality control

► การตรวจสอบของแนวเชื่อมเพื่อหารูหรือช่องว่างที่ผิวงาน รอยร้าว และความผิดปกติของแนวเชื่อม
► การตรวจสอบโดยใช้เซ็นเซอร์แบบเลเซอร์ 3D ที่ถูกน �ำ ไปสแกนแนวเชื่อมชิ้นงานที่เสร็จแล้วและ
สแกนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านผิวชิ้นงานและดูวิธีการวางชิ้นงาน
► ชุดซอฟท์แวร์ TIVIS ท ำ�การบันทึกและประเมินผลข้อมูลแบบ 3D ที่ได้บันทึกไว้ในเชิงของเสีย และ
ความเบี่ยงเบนอื่นๆ

Weld Seam Geometry Inspection at automotive Components (Source: EHR®)

EHR® AluCheck

OSI40

Technology

Laser triangulation

Technology

Laser triangulation

Application

Mechanical weld seams on aluminum or steel

Application

PC based system for surface inspection with TIVIS® software

Sensor types

2D, 2D/3D, 3D, transmitted light, incident light

Display

21” Full HD

Sensor channels

2x Cameralink, 1x GigE

Operation

Touchscreen, mouse, keyboard

Visualization

Touchscreen PC

Sensor channels

GiGE to EHR® AluCheck

Robot connection

Fieldbus

PLC connection

Fieldbus

Working ares

137.5 mm, working distance, +/- 10 mm

Host connection

Ethernet Gigabit

I/O channel

Nanotec, Linear axis

SPECial APPLICATIONS

THE ROLAND PLUS

► Take advantage of our knowledge
and know-how!
► Take advantage of the ROLAND
Application Laboratory!

► ROLAND มีการเรียนรู้พิเศษในส่วนของ กระแสไหลวน การเหนี่ยวนำ�ของสนามแม่เหล็กและ
สารรั่วไหลต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหามากสำ�หรับงานที่พิเศษโดยเฉพาะ

I10KV

WF14

I20

Pharma
Blister
content verification

Double Layer Detection
during production of
batteries or solar cells

Hardening control
at
metallic small parts

Sensors for the direct
mounting into the
vacuum gripper

Fast sorting of parts
depending on condition:
hardened / not hardened

Fast detection of incorrect
package filling conditions
in the cartoner

Pharma Blister content verification (Source: IWK)

I10KV
Technology
Blister pack

Number

WF14
Eddy Current

Technology

Up to 10 aluminum blister per pack

I20
Eddy Current

Technology

Eddy Current

Sensor variants Solar cells,
available
mono/multi crystalline, 100 ... 300 µm
for
or Li-Ion electrodes

Sensor
principle

2-sided, non contacting

Small parts made of steel such as. screws, nuts,
washers, balls, stamped parts etc.

Area

Min. 30 x 60 mm Blister area

Height

Max. 100 mm packing height

Sensor
principle

Single side, contacting

Suited for

Others

As well as alu / pvc blister and alu / alu blister

Air gap

1 mm

Measuring time 2 ... 250 ms

Programs

255

Reaction time

28 ms

Programs

255

Velocity

500 pck/min

Output

0 ... 10 V / 4 ... 20 mA

Teach-In

Yes

OUR customeRS (excerpt)

R E F E R E N C E S

support ANY TIME
► Take advantage of our website for detailed information around the
clock.
► Send us details of your specific tasks and we will offer you a tailor
made solution.

Offer
technical consultancy

Application
questionnaires

● Manuals
● Data Sheets
● Software
● Certificates
● 3D Models
● Tips

Register
for download

Your local representative:

Scan the appropriate QR code and you will be redirected to the appropriate website.
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Technical data is intended for information purposes only. Detailed and latest information can be found in our manuals.

ROLAND ELECTRONIC

