
SERIA ADVANTAGE 

MĂSURĂTORI DE 
PRECIZIE ȘI SOLUȚII 
DE CONTROL  
PENTRU ȚEVI ȘI TUBURI 

Produse BETA LaserMike 

 Sănătate 

 Irigații 

 Automobile 

 Industrial 

 Termocontractabilitate

Pentru muncă ușoară



Beneficiați de: 
 Timpi reduși de pornire 
 Fiabilitate îmbunătățită a 

timpilor de operare 
 Calitate sporită a produselor 
 Minimalizarea deșeurilor și 

refacerilor 
 Costuri mai mici de producție

Produse BETA LaserMike 

Răspunde provocărilor de astăzi din 
industria de țevi și tuburi 
Producătorii de țevi și tuburi din plastic 
se confruntă cu provocări pe atât de 
diverse precum piețele și clienții pe care îi 
deservesc. Producătorii de perfuzii, catetere 
sau alte tuburi medicale au de-a face cu 
reglementări stricte impuse de organizațiile 
guvernamentale și clienți, care îi trag la 
răspundere pentru o calitate și o siguranță 
absolute ale produselor. 

Producătorii de tuburi pentru industria de 
automobile ridică pretenții foarte mari pentru 
tubulaturi care să se încadreze în plaje înguste 
de toleranță, alături de o documentație 
temeinică în sprijinul pretențiilor de calitate.

Producătorii de tuburi termocontractabile 
trebuie să extrudeze la grosimi constante 
ale pereților înainte de a duce tuburile 
pe liniile de expandare, pentru a 
asigura rapoarte corespunzătoare de 
termocontractabilitate. 

Producătorii de țevi și tuburi pentru irigații, 
de uz industrial sau orice alt tip din gama 
largă de produse din țevi și tuburi pentru 
aplicații de consum sau comerciale trebuie 
să se străduiască permanent să identifice 
modalități noi prin care să crească eficiența 
producției și să scadă costurile de producție 

O moștenire de leadership 
Pe baza a 50 de ani de leadership, brandul 
BETA LaserMike oferă soluții end-to-end 
pentru nevoile dvs. de producție pentru 
țevi și tuburi. Capabilitățile de primă poziție 
în industrie vă permit să automatizați 
configurațiile, să îmbunătățiți controlul în 
producție și să gestionați mai bine datele 
tehnologice. 

www.ndc.com

pentru îmbunătățirea marjelor de profit într-
un mediu concurențial - asigurând în același 
timp controlul calității și siguranța. 
NDC Technologies oferă linia BETA 

LaserMike de soluții de măsură și control 
ultra-precise și ultra-eficiente, ca să preluați 
controlul asupra fiecărui aspect din operațiile 
de producție a țevilor sau tuburilor: de la 
diametru și ovalitate, la grosimea pereților 
și concentricitate, depistarea defectelor, 
lungime și viteză și multe altele. 

Iar cu rețeaua NDC globală de organizații 
de service și asistență, alături de portalul 
de service pentru clienți în cloud myNDC, 
aveți întotdeauna la îndemână o asistență 
profesionistă. 
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Sisteme de 
măsurători de 
precizie și control

UltraScan Pro 
Perete și concentricitate 

InControl 
Controlul proceselor 

Industrie 
4.0 

AccuScan 
Diametru și ovalitate 

Detector LN 
Detecție gâlme și gâtuiri 

Pentru că lumea continuă să meargă pe digital, cererea 
pentru țevi și tuburi de înaltă calitate - și provocările din 
producerea lor - vor crește cu siguranță. Performanța 
dovedită a produselor BETA LaserMike vă va ajuta să 
faceți față acestor provocări astfel încât să vă aflați în 
fruntea acestei industrii extrem de competitive, nu să îi 
urmați pe ceilalți. 

LaserSpeed Pro 
Lungime și viteză fără 
contact 



Reducerea consumului și risipei de materiale 
prin automatizare în buclă închisă 
Cei mai mulți operatori de extrudare a țevilor și tuburilor operează linia la 
mărimi care sunt mult peste specificațiile minime pentru asigurarea că nu 
produc rebuturi. Aceasta asigură că linia de extrudare funcționează la timpi 
maximi de operare, dar creează și un scenariu în care toate produsele finite 
includ o cantitate mare de materiale „de aruncat.”

Sistem de automatizare în buclă închisă 

Reducerea timpilor de pornire la 
centrarea matrițelor 
Pornirea unei linii de extrudat țevi și tuburi este adesea cauza deșeurilor de 
materiale și a celor mai semnificative pierderi din timpul de producție. Fără un 
sistem de calibrare și control în linie care indică profilul adevărat în secțiune 
transversală al concentricității produsului, pentru centrarea rapidă a matriței 
operatorul are la dispoziție doar propriile aptitudini și propria experiență și, 
poate, un dram de noroc. Controlerul de procese BETA LaserMike lucrează 
împreună cu UltraScan Pro - aparat de măsură pentru perete și concentricitate 
- pentru a scoate ineficiența din ecuația pornirii extrudării. 

Rezultatul ajustării centrării 
matriței este necunoscut până ce 
țeava sau tubul ajunge la capătul 
liniei. 

Centrarea matriței 

Problemă de pornire               Controlul proceselor și soluția UltraScan Pro 

                  Oferă o vizualizare în secțiune transversală 
            în linie și în timp real a concentricității țevilor 
          și tuburilor, ceea ce reduce foarte mult 
    întârzierea dintre timpul de ajustare a centrării 

matriței și momentul în care operatorul vede 
               rezultatul ajustării respective.

           Sunt adesea necesare iterații multiple 
      ale ajustării centrării matriței, ceea ce 
    conduce la creșterea duratei de pornire. 
 Numărul de iterații ale ajustărilor centrării 
matriței depinde foarte mult de experiența 
operatorului. 

          Reduce dependența timpului de pornire 
    de experiența operatorului, permițând 
  mai multe iterații ale ajustărilor de centrare a 
matriței în același interval de timp. 

Aflați beneficiile implementării unui sistem 
de măsură BETA LaserMike 

Controlerul de procese BETA LaserMike vă ajută să eliminați aceste 
pierderi. Capabilitățile avansate de automatizare în buclă închisă asigură 
până la patru bucle de control ale căror date pot fi utilizate pentru realizarea 
automată a ajustărilor reglajelor necesare pentru menținerea acurateței 
în producție. Control automat al echipamentelor critice din linie, precum 
extrudere, dispozitive de scos piesele din matriță și alte dispozitive de 
proces. Puteți fabrica mai multe țevi și tuburi de înaltă calitate - și să 
contabilizați fiecare metru - pentru a optimiza producția și profitabilitatea. 

Produse BETA LaserMike 



Îmbunătățirea și documentarea 
calității produselor cu SPC 

În timp ce BETA LaserMike’s oferă capabilități de centrare a matriței 
și automatizare în buclă închisă care vă permit să optimizați calitatea 
în producție, funcțiile SPC de analiză a datelor pe care le oferă sistemul 
vă ajută să îl întrețineți și să îl îmbunătățiți. În fiecare ciclu de producție, 
controlerul de proceseBETA LaserMike sintetizează un flux continuu 
de date de măsurare tehnologice și afișează aceste informații pe opt 
canale SPC și astfel puteți - 
 Depista tendințe relevante pentru un control mai bun asupra 

operațiilor de fabricație 
 Identifica și preîntâmpina probleme care ar putea degrada 

performanța înainte să se întâmple 
 Menține repetabilitatea necesară pentru a produce constant produse 

de calitate superioară 

Analiză a datelor și raportare SPC 

Iar cu funcționalitățile sale puternice de raportare, controlerul de procese 
BETA LaserMike vă permite să generați documentele SPC necesare pentru 
asigurarea clienților și convingerea auditorilor ISO că puteți livra pretențiile 
de calitate. 

Îmbunătățirea gestionării datelor 
prin comunicații în timp real 

În producție, comunicațiile și calitatea merg mână în mână. Controlerul 
de procese BETA LaserMike include o gamă largă de funcții de 
urmărire și raportare care vă oferă o fereastră în timp real asupra 
operațiilor de producție. Folosiți aceste instrumente puternice de 
comunicare pentru a vă îmbunătăți capabilitățile de gestionare a datelor 
și analiză pentru un control mai eficient al proceselor - și o calitate 
superioară a produselor. 

 Generați grafice de tendințe în timp real pentru urmărirea seturilor 
de date în funcție de timp, lungime sau intervale între puncte de 
date 

 Produceți rapoarte de calitate, manual sau automat, în orice moment 
al ciclului de producție 

 Efectuați capturi de sau înregistrați date de prelucrare în funcție de 
perioada de timp, lungimea produsului sau viteza liniei 

 Setați alarme care creează alerte de erori plus un jurnal de erori 
pentru revedere ulterioară 

 Integrați controlerul de procese BETA LaserMike în punctul din 
rețea cel mai potrivit pentru susținerea eficienței gestionării datelor 

Grafice de tendințe în timp real 

www.ndc.com

www.ndc.com


A
B

A B

Soluții pentru industria de tuburi extrudate 

Soluții pentru industria de țevi extrudate 
InControl / 

DataPro
Controlul proceselor 

UltraScan Pro
Perete și concentricitate 

Detector LN 
Detecția defectelor 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

LaserSpeed Pro
Lungime și viteză 

InControl / 
DataPro

Controlul proceselor 

UltraScan Pro
Perete și concentricitate 

Detector LN 
Detecția 

defectelor 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

LaserSpeed Pro
Lungime și viteză 

Soluții de sisteme pentru aplicațiile de 
producție de țevi și tuburi 

*Detectorul de gâlme și gâtuire din seria LN și aparatul de măsură LaserSpeed pentru lungime și viteză pot fi adăugate în orice configurație. 

*Detectorul de gâlme și gâtuire din seria LN și aparatul de măsură LaserSpeed pentru lungime și viteză pot fi adăugate în orice configurație. 

Produse BETA LaserMike 

Date de intrare pentru aparatul de măsură

Soluție* AccuScan UltraScan Perete Config. #

Diametru; Ovalitate B -01

Perete; Concentricitate A -20

Perete; Concentricitate; Diametru; Ovalitate B A -22

Date de intrare pentru aparatul de măsură

Soluție* AccuScan UltraScan Perete UltraScan Diametru Config. #

Diametru; Ovalitate B -01

Diametru; Ovalitate; Corecție contracție B -02

Diametru; Ovalitate; ID/Inimă; Grosime 
calculată a peretelui

B -10

Diametru; Ovalitate; ID/Inimă; Corecție con-
tracție; Grosime calculată a peretelui 

B -12

Perete; Concentricitate A -20

Perete; Concentricitate; Diametru; Ovalitate A A -21

Perete; Concentricitate; Diametru; Ovalitate B A -22

Perete; Concentricitate; Diametru; Ovalitate; 

Compensare contracție

B A A -23



Seria AS 6000 Seria AS 5000 AS 4012

Axe de scanare Patru axe Două axe O axă

Gamă diam.ext. 0,1 până la 50 mm (0,004 până la 2,00 in.) 0,1 până la 80 mm (0,004 până la 3,15 in.) 0,1 până la 12 mm (0,004 până la 0,47 in.)

Mărime portal AS6012: 16 mm (0,63 in.) 
 AS6050: 60 mm (2,36 in.) 

16 până la 108 mm (0,63 până la 4,25 in.) 16 mm (0,63 in.) 

Acuratețe până la ±0,0005 mm ±0,000020 in.)1 până la ±0,0005 mm 
(±0,000020 in.)1, 2

±0,0005 mm
(±0,000020 in)1

Comunicații RS-232, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, DeviceNet, Profinet, Profibus, CANOpen și alte protocoale

Seria AccuScan ... cu una, două și patru axe 

Măsurarea diametrului și a ovalității 
Seria BETA LaserMike AccuScan este primul aparat de măsură pentru diametru și ovalitate preferat de 
producătorii interesați să fabrice produse de o mai mare calitate într-un timp mai scurt și cu mai puține deșeuri. 
Aparatele de măsură AccuScan execută măsurători ultrarapide, precise și fiabile ale diametrului și ovalității într-
un cap inteligent pentru detecția instantanee a modificărilor de la nivelul produsului și comunicarea efectivă 
a acestor măsurători către un sistem-gazdă sau controler. Disponibil în configurații cu una, două și patru axe, 
AccuScan se asigură că țevile și tuburile întrunesc cele mai stringente specificații de proiectare și calitate. 

Avantajele AccuScan 
 Aparatele de măsură din seria AS6000 oferă cea mai comprehensivă acoperire a 

măsurătorilor și cea mai înaltă acuratețe a ovalității pe aparate de măsură cu trei axe 

 Aparatele de măsură AS6000/5000 execută măsurători de mare viteză la 2400 
scanări/sec/axă, oferind cea mai înaltă acuratețe pe o scanare din industrie 

 Opțiunea de depistare a defectelor dintr-o singură scanare permite detecția 
precoce, de acuratețe și de încredere a gâlmelor și gâtuirilor de la nivelul produselor, 
pentru eliminarea rebuturilor costisitoare 

 Opțiunea logică Glass permite măsurarea produselor transparente/translucide 

 Crește timpul de funcționare și reduce costurile de întreținere cu sistem încorporat 
de purjare cu aer a obiectivelor și construcție IP65 (NEMA 4) 

1±0,02% din mărimea produsului. 
2 0,01% din mărimea produsului pentru instrumentele de măsură de 80 mm. 

www.ndc.com
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Suport aparat de măsură AccuScan 4000/5000/6000 
 UltraScan Pro 
LN3000 

 LaserSpeed Pro 

AccuScan 4000/5000/6000 
 UltraScan Pro 
 LN3000 
 LaserSpeed Pro 

AccuScan 4000/5000/6000 
 UltraScan Pro 

 LaserSpeed Pro *Acceptă 

aparate de măsură mai vechi

AccuScan 4000/5000 

 LaserSpeed Pro *Acceptă 

aparate de măsură mai vechi

Nr. max. de aparate de 
măsură

Combinații multiple de aparate 
de măsură 

Fără limită 2 1

Aplicații Diametru interior/exterior 
 Perete și concentricitate 
 Lungime și viteză 
 Gâlme și gâtuiri 

Diametru interior/exterior
 Perete și concentricitate
 Detecție defecte
 Lungime și viteză

Diametru interior/exterior 
 Perete și concentricitate 
 Lungime și viteză 

Diametru exterior 
 Lungime și viteză 

Afișare secțiune 
transversală

Da (posibilitate multistrat) Da (posibilitate multistrat) Da (numai 1 strat) Nu

Bucle de control 4 2 1 1

Control automat valoare 
prescrisă

Da Da Nu Nu

SPC 8 canale grafice 8 canale grafice 2 canale numerice 1 canal numeric

Grafice de tendințe 8 dale și/sau tendințe de date 
dimensionale

5 canale Da (ultrasonic) Nu 

Rapoarte tipărite Da (personalizat) Da (personalizat) Da (fix) Da (fix)

Înregistrarea datelor Da Da Nu Nu

Porturi seriale RS-232 RS-232 & USB RS-232 (2) RS-232

Port Ethernet Da (10/100 Bază T) Da (10/100 Bază T) Configurare și ieșire de date Ieșire de date

Alarme Da Da Da Da

Rețete de produse Da (nelimitat) Da (nelimitat) Da (99) Nu

Securitate 10 niveluri (personalizat) 10 niveluri (personalizat) 3 niveluri (operator, 
supraveghetor, service)

2 niveluri (operator, service) 

I/O digitale, analogice, contacte de 
relee, seriale, imprimantă USB/în 
rețea, Ethernet, VGA

digitale, analogice, contacte de 
relee, seriale, imprimantă USB/
în rețea, Ethernet, VGA

digitale, analogice, contacte 
de relee, seriale, imprimantă 
USB, Ethernet

digitale, analogice, contacte 
de relee, seriale, imprimantă 
USB, Ethernet

Interfețe cu PLC Da (OPC UA) Da (RS-232) Date măsurate Nu

DataPro și InControl 

Modele de controlere 

Afișaj

 InControl 

 48,3 cm (19 in) 
 Ecran tactil 

 DataPro 5000 

 38,1 (15 in.) 
 Ecran tactil 

 DataPro 3100 

 14,5 cm (5,7 in) 
 Ecran tactil TFT 

 DataPro 1000 

 10,4 cm (4,1 in)  
 Vid fluorescent 

Controlul proceselor și gestionarea datelor 
Controlerul de procese Beta LaserMike și sistemele de gestionare a datelor, când sunt folosite împreună cu aparatele de măsură 
BetaLaserMike și un set versatil de capabilități I/O, vă permit să realizați produse de calitate superioară furnizând toate 
informațiile și capabilitățile de control de care aveți nevoie pentru procese de producție fără probleme. Sistemele BETA 

LaserMike ajută și îmbunătățesc procesele de producție la fiecare pas, de la perioada de punere în funcțiune, în perioada de 
producție și până la controalele finale de calitate. 

Produse BETA LaserMike 



Monitorizare în timp real a datelor 
tehnologice și de calitate a produselor 

Pagina de start afișează o vizualizare în secțiune 
transversală a concentricității țevii și tubului și vă 
permite să monitorizați cu precizie dimensiunile 
produsului, lungimea tamburului și viteza liniei pentru 
a reduce timpii de punere în funcțiune și rebuturile, 
pentru o producție de calitate. Personalizare ușoară a 
meniului principal în funcție de modul dvs. de lucru. 

Afișare a până la 8 dale de 
parametri concomitent în 
locul datelor de tendințe pe 
pagina de start. 

Automatizarea în buclă închisă oferă până la 
4 bucle de control. Folosiți datele de ieșire 
de reglare pentru comanda echipamentelor 
din linie precum dispozitive de scos piesele 
din matriță, extrudere, presiunea aerului, 
preluare și alte dispozitive.

Graficele de tendințe în timp real 
permit selectarea, urmărirea și 
înregistrarea simplă a seturilor de 
date dorite. Programați și afișați 
până la opt dale și/sau până la patru 
tendințe de date dimensionale.

Editorul de configurații permite 
vizualizarea ușoară a configurației 
curente a liniei de extrudare. Adăugați 
sau modificați parametri de produse 
și de procese. Setați și ajustați 
echipamente fizice, protocoale de 
comunicații, dispunerea liniei de 
producție și setări I/O fără orice 
cunoștințe tehnice speciale. 

Paginile cu detalii de stare vă oferă o vizualizare 
în timp real a datelor măsurate, a performanței 
globale și a stării fiecărui aparat pentru 
eficientizarea configurației și efectuarea ușoară a 
diagnosticelor. De exemplu, puteți vedea informații 
despre centrarea produsului, puteți monitoriza 
raportul semnal-zgomot de pe fiecare traductor 
ultrasonic sau puteți observa diam.ext. mediu pe 
fiecare axă a aparatului de măsurat diametre. 

Analiza datelor SPC colectează și afișează datele 
tehnologice pe 8 canale individuale. Vizualizați 
grafice SPC în timp real, afișați statistici SPC 
în timp real și generați rapoarte SPC pentru 
îmbunătățirea procesului de producție și 
asigurarea unei calități repetabile a produselor 
în timp ce avansați eficacitate a documentației 
pentru calitate. 

www.ndc.com
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UltraScan Pro 

UltraScan DSP Pro Traductor 

Traductor 

Traductor 

UltraScan DSP Pro 

UltraScan DSP Pro 

Urmărire automată:UltraScan DSP Pro se focalizează pe ecourile 
corespunzătoare și le urmărește pe măsura deplasării produsului. 

Măsurarea peretelui și a concentricității 
Sistemul BETA LaserMike UltraScan Pro este sistemul lider în industrie pentru măsurarea 
ultrasonică a grosimii peretelui și concentricității. Caracteristicile de înaltă performanță și 
productivitate excelentă îl fac soluția preferată pentru măsurători pe țevi și tuburi. Aceasta 
permite producătorilor să crească eficiența în producție și să scadă costurile cu materialele 
printr-un control mai bun asupra grosimii peretelui și concentricității produselor. 

În funcție de aplicație, sunt disponibile aparate de măsură UltraScan Pro ce acoperă variate 
valori de diametru și grosime ale peretelui produselor, cu distanțe fixe sau reglabile ale 
traductoarelor. Fiecare acceptă mai multe traductoare și poate măsura mai multe straturi. 

Avantajele UltraScan Pro 

 Procesorul puternic și unic de semnale digitale UltraScan 
DSP Pro, cu tehnologie „Snap Technology” brevetată,  
asigură configurarea și calibrarea automată completă,  
făcând operarea rapidă și simplă (vezi mai jos) 

 Conectivitate Ethernet versatilă, conexiuni la gazde multiple,  
viteze de transmisie extinse, server web încorporat și multe altele 

 Identificarea variațiilor de perete pe termen scurt cu opțiune de mare viteză 
pentru verificarea toleranțelor 

 Alte opțiuni includ măsurarea diametrului și a ovalității,stativ la înălțimea 
jgheabului și jgheab mic pentru montare la exteriorul jgheaburilor existente 
de răcire 

 2 ani de garanție a produsului pentru toate componentele produsului 
UltraScan Pro 

UltraScan DSP Pro 
Tehnologie Snap 
Toate sistemele ultrasonice de măsurare necesită configurarea 
formei de undă ultrasonică. Dar în timp ce alte sisteme necesită 
intervenții extensive ale utilizatorului în cadrul procesului, 
tehnologia Snap brevetată de pe UltraScan DSP Pro, cu funcții 
de căutare automată, configurare automată și urmărire 
automată, face configurarea formei de undă instantanee și 
complet automatizată. 

Produse BETA LaserMike 

Căutare automată: UltraScan DSP Pro găsește 
ecourile și setează o „fereastră” în jurul lor. 

Configurare automată: UltraScan DSP Pro 
interpretează forma de undă ultrasonică și 
identifică ecourile corespunzătoare. 



Model 1012 Model 1025 Model 1040

Gamă diam.ext. 0,25 până la 12 mm
(0,01 până la 0,5 in.) 

2,5 până la 25 mm 
(0,1 până la 1,0 in) 

4,0–40 mm
(0,16–1,57 in.) 

Grosime perete Fără perete subțire:
10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.) 
20 MHz: 0,127 mm (0,005 in.) 

Cu perete subțire:
20 MHz: 0,025 mm (0,001 in)

Fără perete subțire:
10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.) 
20 MHz: 0,127 mm (0,005 in.) 

Cu perete subțire:
20 MHz: 0,025 mm (0,001 in)

10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.) 

Traductoare 4,8 4,8 4,8

Model 1063 Model 1125 Model 1175

Gamă diam.ext. 7,5–63 mm
(0,30–2,5 in.) 

10,5 – 125 mm
(0,413 – 5,0 in) 

30 – 175 mm 
(1,181 – 7,0 in)

Grosime perete 1 MHz: 2,540 mm (0,100 in) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.) 
5 MHz: 0,508 mm (0,020 in.) 
10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.)

1 MHz: 2,540 mm (0,100 in.) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.) 
5 MHz: 0,508 mm (0,020 in.) 
10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.)

1 MHz: 2,540 mm (0,100 in.) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.) 
5 MHz: 0,508 mm (0,020 in.) 
10 MHz: 0,254 mm (0,010 in.) 

Traductoare 4, 6, 8 4, 6, 8 4, 6, 8

Model 1305 Model 1510 Model 1660

Gamă diam.ext. 75 – 305 mm 
(2,95 – 12,0 in) 

150 – 510 mm 
(5,9 – 20,0 in) 

225 – 660 mm 
(8,86 – 26,0 in)

Grosime perete 1 MHz: 2,540 mm (0,100 in.) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.)

1 MHz: 2,540 mm (0,100 in.) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.)

1 MHz: 2,540 mm (0,100 in.) 
2.25 MHz: 1,125 mm (0,044 in.) 

Traductoare 4, 6, 8 8 8

Comunicații (toate modelele): 
Ethernet: ModBus TCP, EtherNet/IP, Profinet IO; Rețea de teren: Profibus, DeviceNet 

Server web încorporat 
Permite conectarea de calculatoare, tablete sau 
dispozitive mobile la UltraScan DSP Pro prin Ethernet și 
browser web (pentru modificarea setărilor, vizualizarea 
diagnosticelor, analizarea formelor de undă etc.) 
Aceasta elimină nevoia pentru o aplicație de control 
pe calculator sau pentru un controler separat, sporind 
ușurința la utilizarea UltraScan și reducând costul total 
de proprietate. 

Specificații 
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LN3015 LN3050

Diametru produs 0,02 până la 15 mm (0,0008 până la 0,6 in.) 0,04 până la 40 mm (0,0016 până la 1,57

Mărime portal 18 mm (0,71 in.) 48 mm (1,89 in.)

Înălțime minimă a defectelor depistabile 0,02 mm (0,0008 in.) 0,05 mm (0,0020 in.)

Acuratețe Oricare este mai mare dintre ±0,011 mm 
(±0,0004 in.) 
sau ±3% înălțime max. a defectului 

Oricare este mai mare dintre ±0,018 mm 
(±0,0007 in.) 
sau ±3% înălțime max. a defectului

Viteză maximă a liniei  3000 m/min (9842 ft/min) 

Viteză de scanare 250.000 de scanări/sec/axă

Comunicații RS-232, telnet, DeviceNet, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet, Profibus (opțional)

Măsurători pe 2 axe și 3 axe - comparație 

Detectorul pe trei axe din seria LN oferă 
un grad superior de acoperire în jurul 
circumferinței produsului prin comparație 
cu aparatele de măsură cu două axe. 
Aceste aparate depistează cu precizie cele 
mai mici defecte la viteze mai mari ale 
liniei de producție. 

2 axe 3 axe 

Detectoare cu 3 axe de gâlme și gâtuiri LN3000 

Sisteme de detecție a defectelor 
Seria LN3000 depistează cu acuratețe defectele pe termen scurt (gâlme și gâtuiri) de la nivelul 
diametrului țevilor și tuburilor înainte de a se transforma în probleme costisitoare de producție. 
Aceste sisteme de scanare cu trei axe combină monitorizarea comprehensivă a suprafeței, cablaje 
de mare viteză și iluminarea cu semiconductori în infraroșu pentru a depista defectele de produs de 
până la 0,02 mm ±0,0008 in.) – la viteze ale liniei de până la 3000 m/min (9840 ft./min)! Obțineți o 
raportare a defectelor în timp real și de mare acuratețe astfel încât să vă apropiați cât mai mult posibil 
de o producție de țevi și tuburi fără defecte. 

Produse BETA LaserMike 

Avantajele seriei LN3000 
 Urmărește și raportează toate datele critice despre defecte de suprafață - 

înălțime, lungime, număr și loc - pentru îmbunătățirea controlului calității 

 Își sporește propria performanță cu diagnosticare încorporată pentru 
evaluarea intensității semnalului de baleiaj, gradul de curățenie al sistemului 
optic și alte aspecte-cheie ale operațiilor sistemului 

 Vine cu multe opțiuni diferite de comunicații pentru simplificarea conectării 
la PLC-uri și calculatoare 

 Acceptă o gamă de date de intrare, inclusiv codificator de lungime, pornire/
oprire linie, eliminarea defectelor și schimbarea tamburului, pentru un 
control mai bun asupra producției



4500 Seria 8500 Seria 9500 Seria

Distanță 100 mm (4,0 in.) până la 
 600 mm (24 in.) 

300 mm (12,0 in.) până la 
1000 mm (39,4 in.) 

300 mm (12,0 in.) până la 
1000 mm (39,4 in.)

Domeniu de viteză 0,2 până la 8000 m/min 
 (0,7 până la 26.200 ft./min) 

0,4 până la 12000 m/min 
 (1,3 până la 39.400 ft./min) 

0..±4000 până la 0..±12000 m/min 
 (0.. ±13100 până la 0..±39.400 ft./min)

Profunzimea câmpului de 
măsurare

15 mm (0,6 in.) până la 50 mm 
(2,0 in.) 

35 mm (1,4 in.) până la 100 mm 
(4,0 in.) 

35 mm (1,4 in.) până la 100 mm 
(4,0 in.)

Acuratețe <±0,03% din citire

Repetabilitate ±0,02%

Conectivitate rețea de teren ModBus TCP, Ethernet/IP, Profinet IO, Profibus DP

Date de ieșire Cvadratură compatibilă RS-422 completă sau ieșiri pulsate scalabile de tensiune către sistemul de comandă 
existent și ieșiri seriale RS-422 și RS-232. Impulsurile pe unitate (de ex. m/min.) sunt configurabile. 

Ieșire analogică.

Opțiuni Ștergere cu aer, fereastră de schimbare rapidă, purjare aer, carcase ecologice, 
 consolă reglabilă de montare, stativ de siguranță, afișaj cu ecran tactil DP700

Conectivitate flexibilă 

Afișajul opțional DP700 indică 

Lungimea, viteza, factorul de calitate și 

starea aparatului de măsură LaserSpeed 

și vă permite să configurați aparatul și 

setările procesului. 

LaserSpeed® Pro 

Anvelopă de siguranță 

Măsurare fără contact a lungimii și 
vitezei 
Aparatul de măsură BETA LaserMike LaserSpeed Pro este lider în industrie pentru măsurarea fără contact a lungimii și vitezei, 
oferind numeroase avantaje față de codificatoarele mecanice de contact și concurând cu tehnologiile optice de măsurare. 
Printre primele sistemele de măsurare fără contact de pe piață acum 30 de ani, LaserSpeed Pro combină un sistem optic avansat 
cu un sistem ultrastabil de diode laser și oferă o acuratețe mai bună de ±0,03% cu o repetabilitate de ±0,02% pentru măsurători 
pe cele mai dificile suprafețe. Peste 10.000 de aparate de măsură instalate la nivel mondial. 

Avantajele LaserSpeed Pro 
 Măsurarea fără contact asigură că nu se produc marcaje sau defecte la nivelul 

produsului 

 Măsoară înainte, înapoi și în jos până la viteză zero 
adevărată pe toate tipurile de produse, indiferent de 
formă, culoare și textură 

 Conectivitatea Ethernet versatilă are suport pentru 
standardele Industry 4.0 

 Suita software LaserTrak completează controlul 
digital asupra configurării și operării 

 Viteze de transmisie mari, conexiuni la gazde 
multiple și ceas în timp real pentru sincronizarea 
aparatelor de măsură cu dispozitivele din rețea 
obținând o performanță inegalabilă a comunicațiilor 

 Dioda laser avansată ultrastabilă, cu o garanție de 
3 ani, are o durată de viață dublă față de diodele 
convenționale și asigură cea mai lungă durată de 
viață utilă din industrie! 

 2 ani de garanție a produsului pentru toate celelalte 
componente ale produsului LaserSpeed Pro 
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Domeniu de măsurare

Acuratețe

Comunicații

 Model 2025 

 0,100 până la 25,4 mm (0,004 până la 1,0 in.) 

 ±0,9 mm (±0,000036 in.) 

 Model 2050 

 0,254 până la 50 mm (0,10 până la 2,0 in.) 

 ±1,5 mm (±0,000060 in.) 

 Seriale (DB9 și USB), port imprimantă USB, Ethernet, I/O digitale, port dispozitiv de fixare, BNC ieșire scanare 

Afișarea datelor 

Meniuri contextuale 

Selecție bibliotecă (de piese) 

Informațiile dvs. aici   Exemplu de raport 
  10/16/2017 10:29
Tip 2, Inch (in) 
Eșantion #1  0,31588 
Eșantion #2  0,31588 
Eșantion #3  0,31588 
Eșantion #4  0,31587 
Eșantion #5  0,31588 
Eșantion #6  0,31588 
Eșantion #7  0,31587 
Eșantion #8  0,31587 
Eșantion #9  0,31587 
Eșantion #10  0,31587 

Informațiile dvs. aici   Raport de lot 
  10/16/2017 10:2
Tip 2, inch (in) 
Medie 0,31587 
Dif./TIR  0,00001 
Maxim 0,31588 
Minim  0,31587 
Deviație standard  0,000005 
Eșantioane subdimensionate  0 
Eșantioane supradimensionate  0 
Număr total de eșantioane  10 

Rapoarte tipărite 

BenchMike Pro 

Diam. int./diam.ext./
perete 
Măsurători pe 
tuburi mici 

Diam. int./diam.ext./perete în 
afara liniei 
Sistem de măsurare 
BenchMike Pro este nivelul următor de evoluție al sistemului de măsurare în afara liniei, 
lider în industrie, pentru diam. int./diam.ext./grosimea peretelui, cu mii de aparate 
de măsură instalate la nivel mondial. Cei mai de seamă producători se bazează pe 
BenchMike Pro pentru măsurătorile rapide, acuratețea de ±0,9 μm și repetabilitatea de 
±0,25 μm, ajutându-i să livreze produse de calitate superioară la cererea clienților lor. 

De exemplu, pentru măsurători de precizie ale diam. int./diam.ext./peretelui, pur și simplu 
așezați eșantionul de țeavă sau tub pe dispozitivul de fixare pentru diam. int./diam.ext./
perete și BenchMike Pro va calcula toate dimensiunile. Acest dispozitiv de fixare poate 
și roti automat eșantionul pe un număr predefinit de poziții pentru măsurători în mai 
multe puncte în jurul produsului. Această rotație permite și calcularea concentricității și 
ovalității produsului. Este disponibilă o varietate de dispozitive de fixare modulare pentru 
orice nevoie de etalonare pentru prinderea corespunzătoare a pieselor de prelucrat. 

Avantajele BenchMike Pro 
 Folosește compensarea automată pentru menținerea acurateței pe toată gama de 

măsurători și pentru ajustarea la destinderea termică 

 Folosește verificarea toleranțelor pentru alertarea rapidă a operatorilor asupra 
condițiilor de ieșire în afara toleranțelor 

 Îmbunătățește eficiența cu o bibliotecă de rețete stocate pe care operatorii le pot 
folosi pentru o trecere rapidă între produse 

 Acceptă o gamă de dispozitive de fixare a pieselor pentru o prezentare consecventă 
a eșantioanelor de cabluri de măsurat 

 Vine cu numeroase opțiuni diferite de comunicații pentru o conectare mai flexibilă 
la rețelele centralizate de producție, calculatoare, dispozitive de date și imprimante 
USB cu suport CUPS 

 Include un monitor mare cu ecran tactil pentru îmbunătățirea vizualizării datelor 
măsurate

Măsurarea diam.ext. 

Folosiți dispozitivul nostru de fixare 
V-Block pentru a efectua măsurători 
precise ale diam.ext. pe eșantioane de 
țevi sau tuburi. 

Folosiți dispozitivul nostru de fixare Force Gauge pentru a efectua 
măsurători de precizie ale diam.int./diam.ext./grosimii peretelui 
pe tuburi de diametru mic și perete subțire, cum sunt tuburile 
pentru domeniul medical. Așezați eșantionul de tub pe dispozitivul 
de fixare, aplicați forța dorită și BenchMike Pro calculează toate 
dimensiunile. 

Produse BETA LaserMike 



AccuNet QC Pro

Calculator IBM PC sau compatibil, procesor de 2.4 GHz

Sistem de operare Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau Vista

RAM 2 GB

Hard Drive 80 GB

Opțiuni de intrări USB: folosind un port USB unic sau multiplu la convertizorul serial DB9 
Ethernet: folosind un switch Ethernet cu 5 porturi

Opțional Cameră: digitală color, de înaltă rezoluție, cu sistem optic de transfocare
Întrerupător cu pedală 

Aparate de măsură AccuScan 4012: Aparat de măsură cu o axă 
AccuScan Seria 5000: Aparat de măsură cu două axe  
AccuScan Seria 6000: Aparat de măsură cu patru axe

AccuNet QC Pro 

Urmărirea datelor de diametru și ovalitate 

Altă opțiune pentru măsurarea 
pieselor în afara liniei 
AccuNet QC Pro este cea mai nouă și mai economică soluție de 
măsurare în afara liniei a diametrului și ovalității, care asigură un 
control total al calității eșantioanelor de produse. Perfect pentru 
utilizarea într-un laborator sau pe o stație de CC în hala de producție, 
AccuNet QC Pro permite urmărirea, gestionarea și analizarea efectivă a 
datelor critice ale produselor. Un microscop digital de înaltă rezoluție 
(opțional), cu sistem optic de transfocare, vă ajută să poziționați cu 
precizie produsul pentru a efectua capturi cu măsurătorile dorite de 
diametru și ovalitate, la un grad maxim de acuratețe. 

Folosiți întrerupătorul cu pedală opțional pentru pornirea și oprirea 
ușoare a măsurătorilor în timp ce împingeți ghidat produsul prin 
aparatul de măsură. Dvs. controlați ce vreți să măsurați prin simpla 
configurare a unei rețete de piesă folosind o varietate de opțiuni 
oferite de sistem. 

Avantajele AccuNet QC Pro 
 Efectuați o scanare instantanee sau continuă a caracteristicilor 

piesei 

 Efectuați capturi cu măsurători instantanee „bun/nu e bun” 

 Configurați toleranțele nominale, bilaterale sau simetrice 

 Achiziționați valorile absolute min/max sau medii ale oricărei 

caracteristici 

 Includeți până la 5 caracteristici per rețetă 

 Vizualizați grafice de tendințe - diametru și/sau ovalitate 

 Efectuați înregistrări de date 

 Obțineți rezumatul rezultatelor testării cu dimensiunile 

evidențiate cu „bun/nu e bun” 

 Folosiți un număr nelimitat de rețete 

 Obțineți transmisii live de la camerele de poziționare a laserului 

pe piesă (opțional)

Instalare rapidă și ușoară 

Notă: Sistem la cheie, disponibil cu calculator, monitor, întrerupător cu pedală și afișaj ultra-luminos. 
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Optimizarea investiției cu service și asistență de clasă 
mondială 
Cunoștințele tehnice practice deținute de NDC provin din experiența aprofundată în suportul oferit pentru 
mii de produse la producători de top mondial. Portofoliul nostru de oferte de asistență pune în valoare aceste 
cunoștințe practice de specialitate pentru a vă ajuta pe parcursul ciclului de viață. Oferim o gamă completă de 
soluții de asistență rentabile, inclusiv dare în exploatare, instructaje, asistență tehnică și acorduri de service. 
Clienții se bazează pe disponibilitatea noastră 24/7 prin intermediul myNDC – cel mai progresist portal de 
service în cloud. Fie că este vorba de configurat echipamente noi, instruirea personalului tehnic sau rezolvarea 
unei probleme tehnice, puteți conta pe echipa noastră experimentată care vă va ajuta să mențineți condiția și 
performanța produsului dvs. NDC. 

Intrați pe myNDC pentru service în cloud la ndc.custhelp.com. 

NDC Technologies este reprezentată în peste 60 de țări la nivel mondial. www.ndc.com/betalasermike
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