
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
FW 1000 - System bezpośredniego pomiaru i regulacji szerokości folii działa podczas procesu produkcji. 
Nadaje się zarówno do folii płaskich jak i w formie rękawa. Jest integralnym wyposażeniem systemu VIP. 
 

Zasada Działania 
 
Płasko leżący rękaw z folii jest prowadzony nad ramą mierniczą. Z obu stron ramy mierniczej poruszają się 
prostopadle do krawędzi folii czujniki IR. W momencie wykrycia krawędzi folii, cyklicznie jest wyliczana 
właściwa szerokość. Pomiar nie ma żadnego wpływu na powierzchnię folii. 
 
Podczas pracy w trybie automatycznym, różnica pomiędzy wielkością zadaną a zmierzoną powoduje zmianę 
ustawień elementów wykonawczych. Można regulować szerokość poprzez zmianę średnicy kosza lub zmianę 
ciśnienia powietrza wewnątrz rękawa. 
 
FW 1000 może być dostarczany z modułem regulacji lub bez. 
 

Zalety 
 Szerokość folii jest stała 
 Niezależność systemu pomiaru i regulacji szerokości 
 Możliwość przyłączenia do istniejących grawimetrycznych systemów pomiaru i regulacji przepływu 
 Pomiar szerokości w zależności od specyfikacji 300-3600 mm z 1400 mm zakresem pomiarowym 
 Możliwość zdalnego sterowania elementu wykonawczego w przypadku obracającego się ustnika. 
 Zwiększona niezmienność grubości folii w przypadku zastosowania regulacji masy metra bieżącego 
 Zmniejszenie kosztów produkcji dzięki zmniejszeniu ilości odpadów 
 Możliwość pomiaru zarówno folii przezroczystych jak i nieprzezroczystych 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Wyposażenie 
 

 Moduł FW 1000 z dwoma zintegrowanymi, 
ruchomymi czujnikami IR 

 Standardowy software INNO-PLAST do 
pomiaru i regulacji szerokości  leżącej folii 
(w mm) 

 W systemach z chłodzeniem wewnętrznym 
(IBC) szerokość może być sterowana 
poprzez zmianę średnicy kosza kalibrowania 
(opcja) 

 W systemach bez chłodzenia wewnętrznego 
(IBC) szerokość może być sterowana przez 
regulator powietrza INNO-PLAST 

 System jest również użyteczny przy 
obrotowych ustnikach. Sygnał dla powietrza 
(we/wy) jest przekazywany do części 
obracających się drogą radiową. 

 Dokumentacja  
  

 

Dane techniczne 
Zasilanie 24 V DC / 3 A 
Obszar pomiaru minimum 300 mm, maksimum 3600 mm, zależnie od 

specyfikacji 
Zakres pomiaru (Delta) 1400 mm (2x700 mm) 
Dokładnośc < 1 mm 
Prędkość pomiaru Według ustawienia, typowo 6 sekund 
Wyjścia sygnałowe Gniazda sygnałowe wolne od potencjału 

 
 
 

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 


