
SERIA ADVANTAGE 

MĂSURĂTORI DE 
PRECIZIE ȘI SOLUȚII 
DE CONTROL   
PENTRU FIRE ȘI CABLURI 

Produse BETA LaserMike 

 LAN/Date 

 Telecom 

 Coaxial 

 Fibră optică 

 Putere 

 Construcții

 Speciale

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 fire și cabluri 
Ca producători de fire și cabluri, vă 
confruntați cu numeroase provocări 
concurențiale și de piață. Consolidarea 
continuă a piețelor pune presiune pe 
costuri mai mici de producție, deși 
prețurile pentru polimeri, cupru și alte 
materiale sunt în continuă creștere. 
Înseamnă producție mai mare într-un 
timp mai scurt ... și cu mai puține rebuturi. 

Între timp, clienții au din ce în ce mai multe 
așteptări de la produsele de fire și cabluri pe 
care le achiziționează: lățimi de bandă mai 
mari, viteze mai mari, distanțe mai lungi de 
serviciu etc. Atingerea echilibrului corect 
între costuri și calitate devine tot mai grea 
în fiecare zi, deoarece producătorii de fire 
și cabluri sunt permanent în căutarea de 
instrumente noi care să le dea un avantaj 
competitiv. 

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 fire 
și cabluri. Capabilitățile de primă poziție 
în industrie vă permit să automatizați 
configurațiile, să îmbunătățiți controlul în 
producție și să gestionați mai bine datele 
tehnologice. 

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 firelor și 
cablurilor: de la diametru și ovalitate, la 
excentricitatea conductorilor, depistarea 
defectelor, lungime și viteză, măsurarea 
lungimii de pozare 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. 

www.ndc.com
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Sisteme de 
măsurători de 
precizie și control

Preîncălzitor 
Preîncălzirea firelor 

TempTrac Pro 
Măsurarea 
temperaturii 

AccuScan 
Diametru și 
ovalitate 

CapScan 
Capacitate electrică 

DataPro 
Controlul proceselor 

CenterScan 
Excentricitate 

Industrie 
4.0 

Detector LN 
Detecție gâlme și 
gâtuiri 

LaserSpeed Pro 
Lungime și viteză fără 
contact 

Pentru că lumea continuă să meargă pe digital, cererea 
pentru cabluri de comunicații 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. 



Reducerea consumului și risipei de materiale  
prin automatizare în buclă închisă 

Cei mai mulți operatori de extrudare a cablurilor 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 cabluri 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 excentricității cablului, 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 
CenterScan 2010 - aparatul de măsurat excentricitatea - pentru a scoate 
ineficiența din ecuația pornirii extrudării. 

Centrarea matriței 

Problemă de pornire 	 	 	 	 	Controlul	proceselor	și	soluția	CenterScan	 

   Rezultatul ajustării centrării matriței  
  este necunoscut până ce cablul 
ajunge la capătul liniei. 

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. 

Oferă o vizualizare în secțiune transversală  
        în linie și în timp real a excentricității  
    cablului, ceea ce reduce foarte mult întârzierea  
  dintre timpul de ajustare a centrării matriței și 
momentul în care operatorul vede rezultatul 
ajustării respective. 

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. compresoare de aer și dispozitive de 
preluare. Puteți fabrica mai mult cablu 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 oper-
ațiilor de fabricație 

	Identifica și preîntâmpina probleme care ar putea degrada perfor-
manța înainte să se întâmple 

	Menține repetabilitatea necesară pentru a produce constant produse 
de calitate superioară 

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. 

Analiză a datelor și raportare SPC 

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 urmări-
re 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
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Soluții pentru cabluri de fibre optice etanșate cu tampon și fibre optice 
libere în tub comun (Dimensional) 

Soluții pentru cabluri coaxiale / primare (izolație din spumă/solidă) 

DataPro / 
InControl

Controlul proceselor 

A  B 

UltraScan Pro
Perete și excentricitate 

Detector LN 
Detecția  

defectelor 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

LaserSpeed Pro
Lungime și viteză 

TempTrac Pro
Controlul  
temperaturii A 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

DataPro / 
InControl

Controlul proceselor 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

CapScan
Capacitate electrică 

CenterScan
Excentricitate 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

LaserSpeed Pro
Lungime și viteză 

Detector LN 
Detecție defecte 

Soluții de sisteme pentru aplicațiile de 
producție de fire și cabluri 

Preîncălzitor
Preîncălzirea firelor 

*Preîncălzitorul de fire, aparatele de măsură CapScan pentru capacitate electrică, CenterScan pentru excentricitate, detectorul de gâlme și gâtuiri din seria LN 
și LaserSpeed Pro pentru lungime și viteză pot fi adăugate în orice configurație. 

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

Produse BETA LaserMike 

Date de intrare pentru 
aparatul de măsură

Soluție* AccuScan Config. #

Diametru C -01

Diametru cald/rece; Compensare contracție B/C -02

Diametru inimă/rece; Calculare perete A/C -10

Diametru inimă/cald/rece; Compensare contracție; Calculare perete A/B/C -12

Date de intrare pentru aparatul de măsură

Soluție* AccuScan UltraScan Perete Config. #

Diametru B -01 -01

Perete și excentricitate -02 A -20

Diametru; Perete și excentricitate B -10 A -22



Soluții pentru cabluri cu manta 

A 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

 B 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

C 

DataPro / InControl
Controlul proceselor 

UltraScan Pro
Perete și excentricitate 

D 

Detector LN 
Detecție defecte 

AccuScan
Diametru și ovalitate 

LaserSpeed Pro
Lungime și viteză 

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

www.ndc.com

Date de intrare pentru aparatul de măsură

Soluție* AccuScan UltraScan Pro Perete UltraScan Pro diam.
ext.

Config. #

Diametru D -01

Diametru cald/rece; Compensare contracție B/D -02

Diametru inimă/rece; Calculare perete A/D -10

Diametru inimă/cald/rece; 
Compensare contracție; Calculare perete 

A/B/D -12

Perete și excentricitate C -20

Diametru; Perete și excentricitate C C -21

Diametru; Perete și excentricitate D C -22

Diametru cald/rece; Perete și excentricitate;  
Compensare contracție

D C C -23

www.ndc.com


Suport aparat de măsură AccuScan 4000/5000/6000 
 UltraScan Pro 
CenterScan 

 LaserSpeed Pro 
LN3000 

AccuScan 4000/5000/6000 
 UltraScan Pro 
 CapScan 
 CenterScan 2010 
 LN3000 
 LaserSpeed Pro 
 Preîncălzitor

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 
Excentricitate 

 Lungime și viteză 
 Gâlme și gâtuiri 

Diametru interior/exterior
 Perete și concentricitate
 Capacitate electrică
 Excentricitate
 Detecție defecte
Lungime și viteză
Preîncălzire

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 / 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 de control 

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 



<< Pagina de prezentare generală a liniei oferă o prezentarea generală 
completă a liniei împreună cu datele tehnologice relevante. Poate 
fi ușor personalizată pentru a întruni cerințele dvs. unice pentru 
seturile de date. Vizualizarea tip tablou de bord permite prioritizarea 
eforturilor pentru sporirea continuă a calității produselor și a 
procesului tehnologic per ansamblu. 

Vizualizarea excentricității vă permite să monitorizați cu acuratețe 
excentricitatea conductoarelor de fire și cabluri în cadrul 
proceselor de extrudare și izolare pentru reducerea timpului de 
punere in funcțiune, evitarea deșeurilor/irosirii materialelor și 
îmbunătățirea calității produselor. 

<< 

>> 

>> 

Graficele de tendințe în timp real permit selectarea ușoară a setului 
de date pe care vreți să-l urmăriți și să-l înregistrați, cu o simplă 
atingere din vârful degetelor. 

 

Analiza datelor SPC colectează și afișează datele tehnologice pe 8 canale 
individuale. Calculele SPC personalizate vă ajută să îmbunătățiți tendințele 
produselor și eficacitatea documentației sistemului de calitate pentru 
eforturile de conformare la cerințele clienților și auditorilor. 

SPC #2 - Diametru 2 Instant Mediu - X Bar 

SPC #2 - Diametru 2 Instant Mediu - Domeniu 

<< Funcția de raportate vă permite să creați și să tipăriți rapoarte 
personalizate de erori și SPC cu distribuție grafică pentru documentarea 
produselor și a calității procesului tehnologic. Rapoartele pot fi generate 
manual sau declanșate automat, de exemplu, de un eveniment de 
producție, și pot fi stocate electronic sau tipărite. Puteți genera și rapoarte 
de transfer cu date critice despre măsurătoarea cablurilor. 

*DataPro 5000 Fișier jurnal de date 
Început0 14-Mar-14 
15:15:01 
*DataLog_Line35_14-Mar-14 
*Ora OD1  OVALITATE1 
15:15:31 1,026  0,124 
15:16:01 1,027  0,125 
15:16:31 1,036  0,134 
15:17:01 1,040  0,135 
15:17:31  1,035  0,134 
15:18:01  1,039  0,137 
15:18:31  1,041  0,136 
15:19:01  1,029  0,127 
15:19:31  1,021  0,119 
15:20:01  1,030  0,128 
15:20:31  1,029  0,127 

<< Înregistrarea datelor  permite înregistrarea și 
analizarea datelor tehnologice fără a trebui 
să stați în apropierea liniei de extrudare și să 
o observați. Datele pot fi înregistrate manual 
sau automat pe o unitate de disc locală pe 
controlerul de procese BETA LaserMike 
sau pe o unitate din rețea, departe de hala de 
producție. Intervalul de timp poate fi ajustat 
de la 1 secundă la 10 minute. 

www.ndc.com

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

www.ndc.com


Seria AS 6000 Seria AS 5000 AS 4012

Axe de scanare 4 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 firele și cablurile întrunesc cele mai stringente specificații de proiectare și calitate. 

Produse BETA LaserMike 

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 

 Opțiunea logică STAC oferă măsurători rapide de acuratețe pe produse torsadate, 
răsucite, armate sau ondulate 

 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. 



CapScan 2000 

Măsurarea capacității electrice 
Deoarece producătorii de cabluri Datacom se confruntă cu specificații mai provocatoare pentru 
pierderea de retur structural, diafonie capăt îndepărtat și apropiat și atenuare, este mai important 
ca niciodată ca problemele să fie interceptate pe măsură ce apar și nu după ce își produc efectele. 
Deoarece scăderea nivelului de clasificare sau respingerea cablurilor finite vă iau din productivitate și 
profitabilitate. De aceea este atât de importantă corelarea cu acuratețe și consecventă a rezultatelor 
măsurate pe flux și post-producție. 

Sistemul de măsură CapScan 2000 rezolvă această problemă, permițându-vă să corelați măsurătorile 
pe flux și post-producție prin măsurarea în linie, la mare viteză, a capacității electrice a cablurilor. 
Combinația dintre un raport mic semnal-zgomot și un sistem electronic proprietar fără abatere permite 
sistemului să livreze măsurători de înaltă acuratețe și consecvente. Cu un modul informatic local 
conectat direct la capul de măsură, sistemul CapScan 2000 poate comunica direct cu controlerele Beta 
LaserMike sau alte sisteme-gazdă. 

Avantajele CapScan 
 Oferă o acuratețe remarcabilă a măsurătorilor în instalații umede 

sau uscate, la viteze de linie de până la 3000 m/min (9840 ft./min) 

 Mărește precizia de măsurare prin intermediul punții cu 
autoechilibrare și caracteristicile de amplificare/autocalibrare 
automată 

 Efectuează analiza FFT/SRL pentru eliminarea defecțiunilor 
SRL costisitoare cu cabluri Datacom, coaxiale și orice cabluri de 
frecvență înaltă

Notă: Nu este conform CE. Nu este disponibil pentru vânzare în Europa. 

www.ndc.com

KG2008 KG2016 KG2025

Gamă diam.ext. 0,1 până la 8 mm 

(0,004 până la 0,32 in.) 

0,1 până la 16 mm 

(0,004 până la 0,63 in.) 

0,1 până la 25 mm 

(0,004 până la 0,98 in.) 

Acuratețe Zero – ±0,1 pF/m;  
amplificare – ±0,2%) 

Zero – ±0,1 pF/m;  
amplificare – ±0,2%) 

Zero – ±0,1 pF/m;  
amplificare – ±0,2% 

Lungime mică electrod 66,6 mm (2,62 in.) 100 mm (3,94 in.) 100 mm (3,94 in.) 

Lungime mare electrod 100 mm (3,94 in.) 150 mm (5,90 in.) 150 mm (5,90 in.) 

Domeniu de măsurare 0 până la 400 pF/m (0 până la 120 pF/ft.) 

Rezoluție 0,1 pF/m (0,01 pF/ft. opțiune de mediere pe 0,5 sec); 

0,3 pF/m (0,03 pF/ft. opțiune cu mediere pe 0,5 sec) 

Comunicații Conectivitate flexibilă prin Profibus, DeviceNet, RS-232 și analogică 
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UltraScan Pro 

Gamă diam.ext.

Grosime perete

Gâtul aparatului de măsură

Traductoare

Comunicații

Model 1012 

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

 20 mm (0,78 in.) 

 4 sau 8 

 ModBus TCP, EtherNet/IP, Profinet IO, 
 Profibus, DeviceNet, RS-232 

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

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 măsurarea izolației și mantalelor extrudate 
de pe fire și cabluri. Aceasta permite producătorilor de fire și cabluri să crească eficiența în 
producție și să scadă costurile cu materialele printr-un control mai bun asupra grosimii peretelui 
și concentricității. Măsurați și controlați cu precizie izolația pe inimi din metal, mantale pe cabluri 
Cat, mantale multistrat, cabluri cu tub liber și multe altele. 

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 

 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 

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. 

Produse BETA LaserMike 



CenterScan 2010

Domeniu de măsurare 0,1 până la 10 mm (0,004 până la 0,40 in.)

Mărime portal 14 mm (0,55 in.)

Rezoluție 0,00001 mm (0,0000004 in.)

Acuratețe ±0,0005mm (±0,000020 in.)

Viteză de măsurare 1200 de scanări/sec/axă

Comunicații Standard – RS-232; Opțional – Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP, CANopen

Putere 24 V c.c, 2,3 A

Mediu 5 până la 50° C (41 până la 122° F) temperatură ambientală de funcționare; -20 până la 50° C (-4 până la 
122° F) temperatură ambientală de depozitare

Greutate 4,5 kg (10 lbs.) – 19,5 kg (43 lbs.)

Dimensiuni (L x l x Î) 463 x 279 x 202 mm (18,25 x 11 x 7,96 in.)

CenterScan 2010 

Măsurarea excentricității 
Când inima firelor și cablurilor izolate deviază de la centru afectează calitatea produsului. Și, cu toleranțele tot 
mai mici cerute de utilizatori, excentricitatea neverificată a firelor sau cablurilor vă poate lăsa cu tamburi de 
produse inutilizabile. Sistemul de măsurare CenterScan 2010 monitorizează cu acuratețe și fiabil diametrul 
firelor și cablurilor izolate și excentricitatea conductoarelor, în cadrul proceselor de extrudare și izolare. Acest 
aparat de măsură inteligent nu atinge niciodată produsele și vă permite să folosiți viteze mai mari ale liniei și 
să produceți cantități mai mari de fire și cabluri finite într-un timp mai scurt, menținând cel mai înalt nivel de 
acuratețe a măsurătorilor. 

Avantaje CenterScan 
 Este calibrat din fabrică și gata de utilizare, iar NDC furnizează 

asistență completă la darea în exploatare* 

 Asigură integrarea versatilă și un serviciu fără interferențe aproape 
în orice loc de prelucrare mulțumită amprentei mici la sol, opțiunilor 
flexibile de comunicații și sistemului electronic rezistente la zgomot 

 Ușor de învățat și de utilizat, astfel încât operatorii devin repede 
productivi 

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

*Contactați reprezentantul NDC pentru detalii despre darea în exploatare. 
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Încălzirea firelor pe flux 

Avantajele preîncălzitoarelor 
 Au o eficiență energetică de 94% astfel încât se folosește mai multă putere pentru 

încălzirea firelor în producție 

 Protejează operatorii prin funcționalități de siguranță precum detecția ruperii firului, 
depistarea suprasarcinilor de curent și izolarea firului (împiedică un contact accidental cu 
mediile încălzite) 

 Susține flexibilitatea operațională prin interfața încorporată (pentru conectare la 
dispozitive externe pentru controlul temperaturii) 

Avantajele TempTrac Pro
 Folosește o metodă unică de răcire și „flux de căldură convectiv”

 Lipsa sistemului optic înseamnă lipsa calibrării 

 Măsoară efectiv temperaturile indiferent de culoarea produsului, 
gradul de emisii, structură sau compoziția materialelor 

 Performanță excepțională la viteze mari de prelucrare 

 Adecvat perfect pentru controlul buclei de comandă 

 Compatibil cu preîncălzitoare BETA LaserMike instalate 

Preîncălzirea firelor 
Cablurile de comunicații de calitate depind de izolația aplicată corespunzător - și aceasta depinde 
de încălzirea corectă a firelor cablului în timpul extrudării. Dar încălzirea firelor la temperatura 
ideală este mai ușor de spus decât de făcut. Încălzirea insuficientă a firelor cu un ciclu de căldură 
la frecvență joasă (50/60 Hz) poate crea puncte fierbinți și reci sau șoc termic (fisuri) la nivelul 
izolației. Un fir supraîncălzit poate face imposibilă aderența corespunzătoare a izolației. Oricare 
dintre situații reduce performanța cablului, descalificându-l, poate, pentru serviciu. 

Preîncălzitoarele de fire BETA LaserMike vă permite să evitați aceste defecte de fabricație. Pe măsură ce firul trece prin 
extrudare, aceste preîncălzitoare folosesc un proces de încălzire la frecvență înaltă pentru aplicarea numărului exact de cicluri 
necesare pentru o temperatură corectă a firului, încălzirea uniformă a firului - și o aderență excepțională a izolației! 

Preîncălzitoarele de fire BETA LaserMike pot fi echipate cu sistemul de măsurare TempTrac Pro, alcătuit dintr-un senzor și un 
controler, pentru măsurarea și controlul temperaturii de preîncălzire a firului și cablului, cu cea mai ridicată acuratețe pe produse cu 
un diametru de la 0,28 până la 2,80 mm. Cu BETA LaserMike, obțineți o soluție completă de preîncălzire a firelor într-un singur 
pachet ușor de instalat. 

Produse BETA LaserMike 

MCS 120L0817 MCS 280L1640 MCS 190L640

Mărime fir 0,28 până la 1,4 mm 
(0,01 până la 0,11 in.) 
29 până la 15 AWG; fir torsadat 
până la 2,5 mm2 (0,0039 in.2) 

0,45 până la 2,8 mm  
(0,02 până la 0,055 in.);  
25 până la 9 AWG; fir torsadat 
până la 6 mm2 (0,0093 in.2)

0,37 până la 1,4 mm  
(0,015 până la 0,055 in.);  
27 până la 15 AWG

Viteză maximă a liniei 1500 m/min. (4900 ft./min.) 2500 m/min. (8200 ft./min.) 2500 m/min. (8200 ft./min.) 

Mărime pulie 2 x 120 mm (2 x 4,7 in.) 2 x 280 mm (2 x 11 in.) 2 x 190 mm (2 x 7,5 in.)  
2 x 120 mm (2 x 4,7 in.) 

Putere de ieșire 8 kVA 16 kVA 16 kVA

Tensiune max. buclă 17 V 40 V 40 V

Temperatură maximă a firului 190°C (370°F) 190°C (370°F) 400°C (750°F) 

Comunicații Opțiune Profibus disponibilă



Detectoare cu 3 axe de gâlme și gâtuiri LN3000 

Măsurători pe 2 axe și 3 axe - comparație 
Noul detector 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 

Sisteme de detecție a defectelor 
Seria LN3000 depistează cu acuratețe defectele pe termen scurt (gâlme și gâtuiri) de la nivelul 
diametrului cablurilor 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 
cabluri fără defecte. 

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 
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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 in.)

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)
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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

LaserSpeed® Pro 

Măsurare fără contact a 
lungimii și a vitezei 

Conectivitate flexibilă 

Produse BETA LaserMike 

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 

Afișajul opțional DP700 indică 

Lungimea, viteza, factorul de calitate și 

starea aparatului de măsură LaserSpeed 

și vă permite să configurați aparatul și 

setările procesului. 

 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 

Anvelopă de siguranță 



Măsurarea excesului de 
lungime de fibră 
Fabricarea cu succes a cablurilor de fibre cu tub liber necesită o acuratețe 
incredibilă. Dacă nu este menținut raportul corect fibră/manta (EFL) și cablul iese 
din fabrică având un exces de lungime a fibrei, cu siguranță vor apărea probleme optice 
și mecanice. Dar verificarea raportului EFL prin mijloace convenționale este de obicei 
supărătoare și consumatoare de timp. Producătorii de cabluri care trebuie să repete 
acest proces prea des pentru a menține calitatea se pot trezi că nu mai pot respecta 
termenele de livrare a produselor. 

Sistemul de măsură BETA LaserMike EFL Pro oferă o soluție eficientă în flux pentru 
menținerea întotdeauna a unui raport EFL corespunzător. Alcătuit din două aparate 
de măsură LaserSpeed Pro și software-ul Beta LaserMike’s EFLTrak™, EFL Pro măsoară 
raportul EFL cu o precizie de 0,01% (0,1 per mil) la aplicarea mantalei - și îl măsoară din 
nou la trecerea cablului prin cabestan. 
Orice valori citite care depășesc toleranța determină EFL Pro să emită o alertă imediată 
pentru ca operatorii să poată răspundă și să corecteze situația. Obțineți un control 
excepțional al raportului EFL pentru o calitate de excepție a cablurilor de fibre. 

EFL Pro 

Captură de ecran control/monitorizare EFL 

Avantajele EFL Pro 
 Monitorizează rapoartele EFL în timp real, eliminând calculele manuale ineficiente ale 

raportului EFL 

 Folosește SPC pentru reducerea variațiilor de proces și îmbunătățirea calității produsului 

 Susține eficiența operațională prin interfața ușor de utilizat; instrumente intuitive de 
configurare a sistemului; și monitorizare versatilă EFL, înregistrarea datelor și capabilități de 
raportare 

 Stochează un număr nelimitat de rețete de producție pentru o configurare rapidă și ușoară a 
producției 

 Permite monitorizarea în timp real de la distanță a operațiilor EFL prin intermediul unui PLC sau 
HMI folosind protocolul ModBus TCP 

 Asigură capabilități extinse de comunicații prin Ethernet pentru integrarea ușoară în rețelele de 
producție 
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LayScan 

BETA LaserMike 

BETA LaserMike 

Controler LayScan 

Capete senzor de pozare pentru 4 perechi 

Lungime de pozare

Măsurarea lungimii de pozare 
LayScan este singurul sistem de măsură de pe piață astăzi care măsoară cu acuratețe și 
consecvent lungimea de pozare a perechilor de fire torsadate folosite în cabluri pentru 
comunicații. LayScan rezolvă problemele de rebuturi, refaceri costisitoare și pierderi 
de producție din cauza metodelor manuale, consumatoare de timp, pentru măsurarea 
lungimii de pozare și problemele de performanță a diafoniei din cauza variațiilor de pozare.

LayScan permite producătorilor să măsoare simultan până la patru perechi la mașina de 
cablat și mașina de torsadat pentru a confirma acuratețea construcției cablului torsadat în 
producție. Un sistem de achiziții de date și control colectează efectiv și procesează fiecare 
lungime de pozare și vă permite să folosiți instrumente de analiză în afara liniei, precum 
grafice de tendințe, analiză statistică sau analiză FFT pentru observarea, măsurarea și 
raportarea la îndemână a variațiilor sistematice de pozare. 

Avantaje LayScan 
 Promovează o raportare mai bună a lungimii de pozare, analiza și luarea 

deciziilor prin controlerul LayScan intuitiv 

 Oferă capabilitatea de a stoca toate datele operațiilor pentru revedere și 
evaluare ulterioară 

 Standardizează pozarea perechilor pe numeroase sisteme de torsadare, 
reducând nevoia de limitare a producției numai la echipamente calificate 

 Accelerează ciclul de dezvoltare a produselor 

 Se poate utiliza cu BETA LaserMike SRL Pro, având SRL Pro instalat 
înainte și/sau după extruder pentru identificarea cauzelor potențiale ale 
problemelor de pierdere de retur structural pe cablurile Datacom. 

Software LayScan de calculator 

Produse BETA LaserMike 

LayScan

Lungime de pozare 6,35 până la 25,4 mm (0,25 până la 1,0 in.)

Viteză de tranzit 7,62 până la 152,4 m/min (25 până la 500 ft./min sau 5 până la 100 in./sec

Acuratețe 0,025 mm (0,00098 in.)

Conectivitate Interfețe PLC disponibile opțional



SRL Pro

Card de intrare analogică Card de achiziție pe opt canale, de la A la D, tip PCI

Cerințe minime calculator Windows® XP sau Windows® 7, 32 biți
Intel™ Dual Core, memorie de 2 GB, 200 MB de spațiu pe hard disc
Placă video PCI sau AGP cu memorie de 16 MB
Ecran monitor 1024 x 768 pixeli
(Este posibil ca sistemul să nu funcționeze corespunzător pe calculatoare cu fund de sertar 
(„backplane”))

Cutie de filtru pe intrare Domeniu tensiune de intrare: ±10 V, ±5 V, ±2,5 V și ±1,25 V
Curent de intrare (cu opt canale de filtrare în funcțiune): 280 mA

SRL Pro 

BETA LaserMike 

Predicția în flux a pierderii de 
retur structural 
În aceste vremuri ale comunicațiilor de mare viteză, pierderea de retur structural 
(SRL) împiedică sever capabilitățile cablurilor Datacom, coaxiale și HF în îndeplinirea 
scopului lor preconizat. Din nefericire, o varietate de factori pot produce probleme 
SRL în timpul procesului de producție a cablurilor. Și când aceste probleme nu sunt 
descoperite până la controlul de conformitate post-producție, pot transforma o 
problemă într-un dezastru. Producătorul este obligat să declasese cablul și se pierde 
profitabilitatea întregii producții. 

Software-ul SRL Pro prin BETA LaserMike vă ajută să rezolvați problemele SRL înainte ca un cablu să pice la inspecția de 
conformitate post-producție. În timpul producției, SRL Pro urmărește și evaluează până la opt variabile de proces definite de utilizator 
pentru a furniza identificarea în timp real a tuturor problemelor legate de SRL și a cauzelor lor potențiale. Detaliile de proces colectate 
sunt afișate simultan pe până la opt canale de date separate, pe bază de grafice, pentru o reacție rapidă a operatorului la orice 
probleme SRL observate. Obțineți la timp datele de intrare necesare pentru a preveni problemele SRL înainte de a deveni situații de 
urgență de amploare. 

Avantajele SRL Pro 
	Oferă o monitorizare pe flux, pe calculator, a conformității SRL 

pentru asigurarea calității cablurilor 

	Identifică automat sursele suspecte de SRL pe baza unui tabel 

de căutare definite de utilizator 

	Trasează tendințe SRL și FFT (transformata fourier rapidă), 

rezultatele lor și le arhivează pentru consultare viitoare 

	Furnizează alerte rapide pentru probleme SRL curente și 

anterioare prin alarme în timp real și istoric de alarme 

	Include asistenți de configurare și rețete care se pot descărca, 

simplificând instalarea sistemului
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Conector tip D

Calculator autonom

Aparat de măsurat 

capacitatea electrică

Aparat de măsurat 

diametrul inimii

(MFG, MLD, LD)

Aparat de măsurat 

diametrul la cald

(MFG, MLD, LD)

Aparat de măsurat 

diametrul la rece

(MFG, MLD, LD)

Tensionare
Viteză șnec 

extruder

Alte variabile de 

proces

Intrare pentru 

viteza pe linie

Intrare digitală și 

ieșiri de alarmă

Modul de filtrare 

SRL Pro

C
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129.75 mm
(5.11 in.)
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BenchMike Pro 

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 

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 

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 

Bloc în V pentru fire ultra-fine Mandrină de fixare cu rotire automată 

Măsurarea diametrului și a 
ovalității în afara liniei 
BenchMike Pro este nivelul următor de evoluție al sistemului, lider în industrie, 
de măsurare în afara liniei a diametrului și ovalității, 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. 

În laborator sau în hala de producție, BenchMike Pro este gata de lucru sub Industry 
4.0. Oferă conectivitate, comunicații și funcții de control extinse care măresc 
capabilitățile de performanță. 
Este disponibilă o varietate de dispozitive de fixare modulare pentru orice nevoie 
de etalonare pentru prinderea corespunzătoare a pieselor de prelucrat. 

Avantajele BenchMike 
	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 

Pentru măsurători de precizie ale diam.ext., pur 
și simplu așezați produsul în mandrina rotativă și 
BenchMike Pro îl va măsura instant. 

Produse BETA LaserMike 

Blocul în V pentru fire ultra-fine este conceput 
pentru fire ultra-fine sau alte materiale care trebuie 
tensionate pentru măsurători de acuratețe. 

Exemplu de raport

Raport de lot
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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 în afara liniei 
Măsurarea pieselor 
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. 

www.ndc.com
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Conectare directă la echipamentele existente 

Suport pentru 
variate comunicații 

moderne* 

PLC 

Echipamente OEM 

Comunicații sistem 

AccuScan 
Diametru 
și ovalitate 

Mesaje de configurare și control 

Informații despre 
măsurători și stare 

AccuScan 
Diametru 
și ovalitate 

CapScan 
Capacitate electrică 

Mesaje de configurare și control 

AccuScan 
Diametru 
și ovalitate 

CenterScan 
Excentricitate 

LN3000 
Gâlme 

și gâtuiri 

Informații despre măsurători și stare 

LaserSpeed Pro 
Lungime și viteză 

Conectați fiecare aparat de măsură 
BETA LaserMike. Oriunde. Oricând. 
Optimizarea performanței procesului se poate realiza numai când atât cei din hala de producție, cât și cei din 
conducere pot vedea datele corecte la momentul potrivit și pot lua măsuri în baza lor. Este un adevăr valabil chiar 
și la modificarea detaliilor variatelor procese și aplicații. De la sisteme simple sau procese complexe de producție, 
capabilitatea de a conecta sistemele de măsură, de a monitoriza performanța proceselor și de a controla operațiile 
de producție este critică pentru succesul operațional. 

De aceea NDC Technologies oferă o gamă comprehensivă de protocoale de comunicații împreună cu aparatele 
noastre de măsură BETA LaserMike pentru adresarea variatelor cerințe identificate în cadrul procesului de 
producție. Cu o gamă completă de capabilități de comunicații, aparatele noastre de măsură dau organizațiilor 
capacitatea de a selecta cu exactitate funcționalitatea de care au nevoie pentru a conecta, monitoriza și controla 
efectiv procesele de producție. 

Fie că instalați o soluție nouă completă a sistemului de măsurare BETA LaserMike sau că extindeți capabilitățile 
de măsurare ale echipamentelor existente, gama NDC de comunicații asigură calea către o integrare perfectă a 
sistemului. 

DataPro / InControl 
Controlul proceselor 

*A se vedea aparatul de măsură BETA LaserMike specific pentru detalii. 

Produse BETA LaserMike 



Note: 
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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

NDC America 

Tel: +1 937 233 9935 

Email: info@ndc.com 

NDC Regatul Unit 

Tel: +44 1621 852244 
Email: ndcuk@ndc.com 

NDC China 

Tel: +86 21 6113 3609 
Email: ndcchina@ndc.com 

NDC Japonia 

Tel: +81 3 3255 8157 
Email: ndcjapan@ndc.com 

NDC Germania 

Tel: 08001123194 
Email: ndcgermany@ndc.com 

NDC Italia 

Tel: +39 0331 454 207 
Email: ndcitaly@ndc.com 

Conform politicii sale de îmbunătățire continuă, NDC își rezervă dreptul de a revizui sau de 
a înlocui produsele sau serviciile fără notificare prealabilă. Informațiile incluse în acest 

NDC Singapore 
Tel: +65 91994120 
Email: ndcapac@ndc.com 

NDC India 

Tel: +91 9890800697 
Email: ndcindia@ndc.com 

NDC Coreea de Sud 

Tel: +82 (10) 40682926
Email: ndcapac@ndc.com 
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