
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Urządzenie FTM 1000 pozwala na bezpośredni pomiar profilu grubości w czasie wytłaczania folii 
rękawowych. W urządzeniach z elementami rewersyjnymi lub obracającymi się (odciąg, ustnik) można bez 
skomplikowanych i drogich wieńców obracania przyporządkować grubości folii do odpowiedniej śruby 
nastawczej. 
 
Pomiar profilu grubości jest 
realizowany przez czujnik 
pojemnościowy. Ta relatywna 
zasada pomiaru pozwala szybko i z 
wysoką dokładnością ocenić 
odchylenie od wartości zadanej w 
czasie produkcji folii. Dzięki temu 
możliwe jest poprawienie jakości 
rulonu w czasie produkcji. 
 
Przyrząd jest bardzo wytrzymały i 
prawie nie wymaga konserwacji. 
Posiada dużą odporność na wysokie 
temperatury gdyż pracuje w strefie 
składania folii, gdzie taka własnie 
panuje. Powierzchnia czujnika jest 
uszlachetniona wytrzymałym 
materiałem, by zapewnić wysoką 
trwałość i niezawodność. 
 
 
 

Specjalna strona ekranu pozwala na 
precyzyjne wyśrodkowanie ustnika. 
W celu zmniejszenia kosztów można 
połączyć kilka urządzeń pomiaru 
profilu FTM 1000 z jedną skrzynką 
sterowniczą VIP zawierającą ekran 
(oddzielny pulpit lub wersja 
wbudowana), która steruje 
wszystkimi FTM 1000.  
 
Istnieje również możliwość 
rozszerzenia istniejącego systemu 
grawimetrycznego regulowania 
przepływu o system pomiaru profilu 
grubości FTM 1000 i na odwrót. Te 
rozwiązania mierzą absolutną 
grubość folii. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Wyposażenie 
 Skrzynka elektryczna (np. 380 mm x 380 mm x 150 mm) z modułem FTM 1000, złączami RS 422/485 do 

skrzynki sterowniczej VIP oraz zaworem elektropneumatycznym 
 Pneumatyczny moduł przesuwania 80 mm z zamontowanym na nim czujnikiem pojemnościowym FTC 1000 

(odległość między pozycją kalibrowania i powierzchnią folii: 80 mm) 
 Komplet przewodów (4 m) do połączenia między czujnikiem i skrzynką elektryczną 
 Dokumentacja 

Dane techniczne 
 

Zasilanie 24 V DC, 2 A 
Zasięg pomiaru 6-300 µm 
Dokładność 0,1 µm lub 0.2 % średnej grubości folii 
Temperatura folii Maks. 140 °C 
Elektronika Maks. temperatura środowiska 65 °C  
Prędkość pomiaru 4 pomiary / s 
Połączenie z VIP RS 232, RS 485/422 
Ciśnienie powietrza 4-6 Bar 
 

I co możemy zrobić dla Państwa? Proponujemy skontaktować się dziś! 
 
 

 
 
Inno-Plast GmbH 
Mertensstr. 127-131 
D-13587 Berlin 
 
Tel. +49(30)3675 9580 
Fax. +49(30)3675 9589  
http://www.inno-plast.de 
info@inno-plast.de 


